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چکیده
نوسانهای قیمت مواد غذایی ،یکی از دشواریهای تاریخی اقتصاد ایران بوده که نارضایتی در بین همه گروههای
جامعه و بدنبال آن ،به چالش کشییدن مسیئوالن و دولتمردان را در پی داشته است .از این رو ،ثبات و تنظیم بازار
این محصیوالت و ایجاد قیمتهای متعادل برای آنها یکی از نگرانیهای معمول سییاستگذاران است .محصوالت
گوشییتی همواره ج م محصییوالت مهم و ضییروری برای ااراد جامعه ایرانی بوده اسییت .در این تحقیق ،نظام توابع
تقاضیای محصیوالت گوشیتی برای گوشیت س(ید )مرگو ،گوشت قرم )گاوو و گوشت آب یان )ماهیانو در منا ق
شیهری اسیتان مازندران در قالس سیستم تقاضای ترکیبی معکو( )SIDSو ی دوره زمانی 2931-2931برآورد
شیده اسیت .پ از آزمون ضریسها ،نتایج مشخص کرد که از بین  4نظام تقاضای  IAIDS ،ICBS ،IROTو
 ،INBRتنها نظام تقاضیای  INBRبا دادههای تحقیق سیازگار است .همچنین کششهای جبرانی و غیرجبرانی
متقا ع نشان از جانشینی انواع گوشت دارد .بر پایه کشش مقیا( ،گوشت قرم محصولی لوک و گوشت س(ید و
آب یان محصولی عادی )نرمالو و ضروری است.
طبقهبندی .B21, B41, C01, C32 :JEL

واژههای کلیدی :استان مازندران ،نظام تقاضای معکو( ترکیبی )SIDSو ،کشش تابع تقاضا ،محصوالت گوشتی.
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مقدمه
نوسانهای قیمت مواد غذايی ،يکی از دشواریهای تاريخی اقتصاد ايران بوده که نارضايتی در
بین همهی گروههای جامعه و بدنبال آن ،به چالش کشیدن مسئوالن و دولتمردان را در پی
داشته است .از اين رو ،ثبات و تنظیم بازار اين محصوالت و ايجاد قیمتهای متعادل برای آنها
يکی از نگرانیهای همیشگی سیاستگذاران است .بنابراين تعیین میزان تأثیرپذيری میزان تقاضای
يک محصول کشاورزی از تغییرات قیمت آن محصول و محصوالت ديگر ،همواره از موضوعهای با
اهمیت برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بوده است .برگزيدن تصمیمهای مستدل و اثربخش
در زمینه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نیازمند آگاهی از ضريب کشش قیمتی خودی و
متقاطع تابع تقاضا است (صبوحی و احمدپور.)2931 ،
محصوالت گوشتی همواره جزء محصوالت مهم و ضروری برای افراد جامعه ايرانی بوده است به
طوری که در سال  ،2931زيرگروه گوشت  12/29درصد از میانگین هزينه مواد خوراکی يک
خانوار مازندرانی را تشکیل داده است .در اين زيرگروه ،سهم هزينههای گوشتی خانوار به ازای
گوشت قرمز (گوسفند ،گاو و گوساله)  11/88درصد ،گوشت سفید (مرغ)  93/25درصد و گوشت
آبزيان (ماهیان پرورشی و دريايی)  93/25درصد بوده است .مصرف سرانه محصوالت گوشتی در
سال  2983برای گوشت قرمز  22/12کیلوگرم ،گوشت مرغ  11/3کیلوگرم و برای گوشت آبزيان
 8/2کیلوگرم میباشد (وزارت جهاد کشاورزی2939 ،؛ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران،
 .)2939با توجه به جايگاه محصوالت گوشتی در سبد غذايی خانوارها و تأمین امنیت غذايی آنها،
اين گروه کااليی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است .در نتیجه در ايران نیز همانند ديگر
کشورهای در حال توسعه ،چگونگی واکنش مردم به قیمت انواع محصوالت گوشتی و اينکه به
طور کلی مصرفکنندگان چگونه هزينههای مصرفی خود را بین کاالها و خدمات متفاوت تخصیص
میدهند ،همیشه از موضوعهای خاص مورد عالقه اقتصاددانان و سیاستگذاران میباشد (فلسفیان
و قهرمانزاده2932 ،؛ البغدادی و العشری.)1121 ،
هدف از اين پژوهش آن است که برای نخستین بار در ايران نشان داده شود ،چگونه
هزينههای تقاضای محصول ،میتواند از نظام (سیستم) تقاضای ترکیبی معکوس
(2)SIDSمحصول نشأت بگیرد که رويکرد معمولی تقاضای بارتن ( )2339را به تقاضای معکوس

Synthetic Inverse Demand System (SIDS).
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بسط میدهد .تحقیقات گستردهای پیرامون نظامهای تقاضای مستقیم در ايران صورت گرفته
است.
فلسفیان و قهرمانزاده ( )2932در تحقیق خود با عنوان انتخاب نظام تابعی مناسب برای تحلیل
تقاضای انواع گوشت در ايران ،برای پرهیز از تحمیل شکل تابعی خاص بر نظام تقاضای گوشت،
از نظام تقاضای تفاضلی تعمیميافته ( 2)GODDSاستفاده کردند .نتايج حاصل از آزمون انتخاب
نظام مناسب تابعی در الگوی  GOODSنشان میدهد ،نظام تقاضای تقريباً ايدهآل ()AIDS
سازگاری بیشتری با رفتار واقعی خانوارهای ايرانی دارد .همچنین نتايج حاصل از محاسبه
کششهای درآمدی در اين نوع تابع تقاضا حکايت از لوکس بودن گوشتهای گوسفند و ماهی و
ضروری بودن گوشت گوساله و مرغ دارد .برای خانوارهای ايرانی ،بر پايه میزانهای کشش قیمتی
متقاطع ،انواع گوشت بیشترين تأثیرپذيری را از قیمت گوشت گوسفند دارند و قیمت ديگر
گوشتها تأثیر کمتری بر مصرف آن دارد.
شفیعی ( )2931در تحقیق خود به شناسايی عاملهای مؤثر بر تقاضا و چگونگی افزايش مصرف
آبزيان در استان کرمان ( )2958-88با استفاده از  AIDSو برآورد کششهای قیمتی و غیرقیمتی
توابع تقاضای مارشال و هیکس پرداخت .بنا بر يافتههای تحقیق ،کشش متقاطع میان گوشت
مرغ و ماهی نشاندهنده حالت جانشینی اين محصوالت است و کشش درآمدی آبزيان نشان از
ضروری بودن اين محصول در بین مصرفکنندگان مناطق شهری و لوکس بودن اين محصول در
بین مصرفکنندگان روستايی دارد .قربانی و همکاران ( )2983با استفاده از دادههای دوره زمانی
 ،2958-82الگوی تصحیح خطای  AIDSبرای انواع گوشت در ايران را برآورد کردند .نتايج
تحقیق ،گويای کوچکتر بودن کششهای دوره بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بوده است .کشش
درآمدی دورهی کوتاه و بلندمدت گويای آن است که در کوتاهمدت و بلندمدت گوشت مرغ و در
بلندمدت گوشت ماهی کاالهايی ضروری میباشند.
در اين تحقیق ،به برآورد نظاميافته (سیستمی) توابع تقاضای محصوالت گوشتی شامل گوشت
سفید (مرغ) ،گوشت قرمز (گاو) و گوشت آبزيان (ماهیان) در مناطق شهری استان مازندران در
قالب نظام تقاضای ترکیبی معکوس ( )SIDSطی دوره زمانی  2958-2931پرداخته میشود.
هدف از اين تحقیق ،تعیین میزان حساسیت تقاضای انواع گوشت نسبت به تغییرات قیمتی و
درآمدی مصرفکنندگان آن طی دوره زمانی مورد برررسی در استان مازندران میباشد.
Generalized Ordinary Differential Demand System (GODDS).
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مواد و روشها
برای تبديل شکل تجربی به شکل تقاضای معکوس برای محصوالت گوشتی ،يک نظام تقاضای
معکوس را به عنوان ترجیحهای مصرفکننده به صورت رابطه ( )2مشخص میکنیم (پارکر و
همکاران:)1112 ،
pi=gi(q1,…,qn,m), i=1,…,n
() 2
که  piو  qiقیمت و میزان تقاضای  iامین محصول (انواع گوشت) و  mهزينههای اختصاص داده
شده برای انواع محصوالت مصرفی افراد میباشد .با دانستن اين حقیقت که  giنسبت به درآمد
همگن خطی است ،میتوان آن را به صورت عادی (نرمال) شده نوشت:
vi=gi(q1,…,qn),
i=1,…,n
() 1
که در رابطه ( vi ،)1قیمت نرمال شدهی محصوالت  iبه صورت  pi/mمیباشد .با فرض
ديفرانسیلپذيری ،محدوديت تئوری مطلوبیت توابع تقاضا میتواند به آسانی برای توابع نرمال
مشتقشده نیز ،بیان شود .بر اين پايه ،مشتق لگاريتمی توابع معکوس تقاضا را به صورت رابطه
( )9داريم:
𝑗𝑞𝑛𝑙𝑑 𝑗𝑖𝑏 𝑗∑=dlnvi
() 9
که  bijتغییرات غیرجبرانی قیمت محصول ( iکشش قیمت با توجه به میزان) است .رابطه ()9
میتواند بر حسب اثرات مقیاس و جانشینی تفسیر شود .بر پايه بسط بارتن و بتندروف (،)2383
رابطه ( )9را به صورت رابطه ( )2داريم:
widlnvi=∑𝑗 𝑟𝑖𝑗 𝑑𝑙𝑛𝑞𝑗 + 𝑟𝑖 𝑑𝑙𝑛Q
)(IROT
()2
که  wi=viqiسهم بودجهای محصول  iام و  dlnQشاخص مقداری مشتق جزئی است .اگر  rijو ri
ثابت نگه داشته شوند ،آنگاه رابطه ( )2به صورت يک شکل تجربی نظام تقاضای معکوس روتردام
( 2)IROTتبديل میشود (بارتن و بتندروف.)2383 ،
نظام تقاضای جزئی معکوس ديگری را میتوان با بازنويسی همسان رابطههای ( )9و ( )2ايجاد
کرد .به منظور دستیابی به يک شکل تجربی ما نظام  IROTرا مشابه  9نظام ديگر معکوس AIDS
( ،)IAIDSمعکوس  1)ICBS( CBSو معکوس  9)INBR( NBRجايگذاری میکنیم که در ادامه

Inverse Rotterdam Demand System (IROT).
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Central Bureau of Statistics (ICBS).
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National Bureau of Research (INBR).
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به صورت خالصه تشريح میشود .بارتن و بتندروف ( ،)2383يک مدل خطی معکوس  AIDSرا
از برقراری شرط اولیه به صورت رابطه ( )2به دست آوردند که در آن  aijو  aiضريبهای ثابت
تجربی هستند:
)𝑑𝑤𝑖 = ∑𝑗 𝑎𝑖𝑗 𝑑𝑙𝑛𝑞𝑗 + 𝑎𝑖 𝑑𝑙𝑛Q (IAIDS
() 2
معکوس  ،)ICBS( CBSکه در آغاز توسط لیتینن و تیل ( )2383و بعدها توسط بارتن و بتندروف
( ،)2383پیشنهاد شد میتواند با اضافه کردن  widlnQبه هر دو سمت رابطه ( )2به دست آيد
که به طور خالصه در رابطه ( )5نشان داده شده است:
𝑖𝑝
widln 𝑝 = ∑𝑗 𝑟𝑖𝑗 𝑑𝑙𝑛𝑞𝑗 + 𝑎𝑖 𝑑𝑙𝑛Q
)(ICBS
() 5
که  dlnP=∑𝑗 𝑤𝑖 dlnpjتغییرات لگاريتمی شاخص قمیت ديويژيا 2و  rijو  aiضريبهای ثابت
هستند ICBS .تسهیم ضريب مقیاس مدل  IAIDSو ضريب مقداری مدل  IROTاست .متغیر
وابسته مدل  ICBSقیمت نسبی محصوالت  iمیباشد .نوز ( )2332نظام تقاضای مستقیم NBR
را پیشنهاد داد که میتواند با کم کردن  widlnQاز دو طرف مدل  IAIDSدر رابطه ( ،)2دوگان
نظام تقاضای  INBRبدست آيد:
dwi – widlnQ = ∑𝑗 𝑎𝑖𝑗 𝑑𝑙𝑛𝑞𝑗 + 𝑟𝑖 𝑑𝑙𝑛Q
() 8
که در اين نظام فرض ثابت بودن ضرائب  aijو  riبرقرار است .همچنین در سمت راست رابطه ()8
ضريبهای مقیاس  IROTو ضريبهای مقداری  IAIDSقرار دارد.
حال با  2نظام تقاضايی که در دست داريم میتوانیم يک نظام تقاضای معکوس انعطافپذير
بسازيم که همهی آنها را در خود جای داده باشد .اين ادبیات بسط داده شده توسط بارتن ()2339
پیشنهاد شده است .گسترش روش بارتن برای نظام تقاضای معکوس ،در پژوهش برون و همکاران
( )2332نیز آمده است و کاربرد ديگر آن را در پژوهش ايلز و همکاران ( )2338میتوان يافت.
نوآوری مدل ترکیبی بارتن در اين است که در عمل ،ضريبهای جزئی در يک مدل بهتر از مشابه
آن در چند مدل ديگر است .اين حرکت ترکیب مدلها اجازه میدهد که برای مدل مشخصی،
هدفهای خاص انتخاب شود.
همان طور که مشاهده شد ،سمت راست هر  2نظام تقاضا متفاوت است در حالی که سمت راست
آنها ترکیب خطی از متغیرهای مشابه است .اين شرايط اجازه میدهد که  2نظام به صورت زير
نوشته شود:
Divisia Price Index
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𝑅𝑖𝜀 IROT: 𝑦𝑖𝑅 = 𝑋′ ∏𝑅𝑖 +

() 8

𝐶𝑖𝑦

𝐶𝑖𝜀 = 𝑋′ ∏𝐶𝑖 +
𝐴𝑖𝜀 𝑦𝑖𝐴 = 𝑋′ ∏𝐴𝑖 +

ICBS:

IAIDS:

𝑁
𝑁∏ INBR: 𝑦𝑖𝑁 = 𝑋′
𝑖𝜀 𝑖 +

يک ترکیب خطی از  2نظام باال میتواند به صورت زير نوشته شود:
()3

𝑖𝜀𝛼𝑅 𝑦𝑖𝑅 + 𝛼𝐶 𝑦𝑖𝐶 + 𝛼𝐴 𝑦𝑖𝐴 + 𝛼𝑁 𝑦𝑖𝑁 = 𝑋′ ∏ +
𝑖

که 𝑖𝑁∏ 𝑁𝛼  ∏ = 𝛼𝑅 ∏𝑅𝑖 + 𝛼𝐶 ∏𝐶𝑖 + 𝛼𝐴 ∏𝐴𝑖 +و 𝑖𝜀 جز اخالل میباشد .با عادی (نرمال)
کردن با وزن 𝑘𝛼 برای يکی داريم:
()21
𝑁)𝑖𝑦 𝑦𝑖𝑅 = 𝑋 ′ ∏ + 𝛼𝐶 (𝑦𝑖𝑅 − 𝑦𝑖𝐶 ) + 𝛼𝐴 (𝑦𝑖𝑅 − 𝑦𝑖𝐴 ) + 𝛼𝑁 (𝑦𝑖𝑅 −
𝑖

در نهايت ،رابطه ( )21را میتوانیم به صورت رابطه ( )22بازنويسی کنیم:
𝑖𝑝
𝑖𝑝
()22
𝑄𝑛𝑙𝑑 𝑖𝑤 = ) ( 𝑛𝑙𝑑 𝑖𝑤 𝑦𝑖𝐶 − 𝑦𝑖𝑅 = 𝑤𝑖 𝑑𝑙𝑛 ( ) −
𝑃
𝑀
𝑖𝑞 𝑖𝑝
𝑖𝑝
−
( 𝑛𝑙𝑑 𝑖𝑤 =
)𝑄) − 𝑤𝑖 𝑑𝑙𝑛 ( ) = 𝑤𝑖 𝑑𝑙𝑛(𝑞𝑖 /
𝑃
𝑃
𝑄𝑛𝑙𝑑 𝑖𝑤𝑦𝑖𝑁 − 𝑦𝑖𝐴 = 𝑑𝑤𝑖 − 𝑤𝑖 𝑑𝑙𝑛𝑄 − 𝑑𝑤𝑖 = −
𝐶𝑖𝑦

𝐴𝑖𝑦

رابطه ( )22اجازه میدهد که نظام ترکیبی که قابل برآورد است را به صورت رابطه ( )21داشته
باشیم:
()21

) 𝑁𝑖𝑦 𝑦𝑖𝑅 = 𝑋𝜋𝑖 + 𝜃1 (𝑦𝑖𝑅 − 𝑦𝑖𝐶 ) + 𝜃2 (𝑦𝑖𝑅 −

که 𝐴𝛼  𝜃1 = 𝛼𝐶 +و 𝐴𝛼  .𝜃2 = 𝛼𝑁 +در ارتباط با متغیرهای اساسی با  2محصول داريم:
()29

𝑖𝑞
𝑤
= ) ( 𝑛𝑙𝑑 𝑖𝑤 ̅ 𝑖 𝑑𝑙𝑛𝑣𝑖 = ∑ 𝜋𝑖𝑗 𝑑𝑙𝑛𝑞𝑗 + 𝜋𝑖 𝑑𝑙𝑛𝑄 − 𝜃1 𝑤𝑖 𝑑𝑙𝑛𝑄 − 𝜃2
𝑄
𝑗

𝑄𝑛𝑙𝑑) 𝑖𝑤 ∑(𝜋𝑖𝑗 − 𝜃2 𝑤𝑖 𝛿𝑖𝑗 + 𝜃2 𝑤𝑖 𝑤𝑗 )𝑑𝑙𝑛𝑞𝑗 + (𝜋𝑖 − 𝜃1
𝑗

اين نظام آشیانهای ،2نظام تقاضای معکوس ترکیبی ( 1)SIDSنام دارد .مشخصههای (پارامترهای)
 θ1و  θ2میتوانند به عنوان اثرات جانشینی و مقیاس مدل  IAIDSدر نظر گرفته شود .اگر = θ1
Nesting System.

2

Synthetic Inverse Demand System (SIDS).

1
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 θ2 = 0باشد آنگاه مدل  SIDSبا از بین رفتن اثرات  IAIDSبه  IROTساده میشود .اگر = θ1
 θ2 = 1باشد هر دو اثر مدل  IAIDSموجود و مدل  SIDSبه  IAIDSتبديل میشود .اگر = θ1
 1و  θ2 = 0باشد ،مدل  SIDSبه مدل ترکیبی  ICBSتبديل میشود .اگر  θ1 = 0و θ2 = 1

باشد ،مدل  SIDSبه مدل متمم ترکیبی  INBRتبديل میشود.
دو مجموعه محدوديت در مشخصههای رابطه ( )29وجود دارد .بر پايه نظام مستقیم تقاضای
ترکیبی بارتن ،میتوانیم بسیاری از محدوديتهای مشخصهای فرضیه (تئوری) مصرف را بر اين
رابطه اعمال کنیم .محدوديتها عبارتاند از:
()22
∑(𝜋𝑖𝑗 − 𝜃2 𝑤𝑖 𝛿𝑖𝑗 + 𝜃2 𝑤𝑖 𝑤𝑗 ) = ∑ 𝜋𝑖𝑗 = 0
(𝐴𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑝),
𝑖

𝑖

∑(𝜋𝑖 − 𝜃1 𝑤𝑖 ) = −1

(𝐴𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑝),

𝑖

𝑗𝑖𝜋 ∑ = ) 𝑗𝑤 𝑖𝑤 ∑(𝜋𝑖𝑗 − 𝜃2 𝑤𝑖 𝛿𝑖𝑗 + 𝜃2
𝑗

)𝑦𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑔𝑜𝑚𝑜𝐻(
)𝑦𝑟𝑡𝑒𝑚𝑚𝑦𝑆(

𝑗

=0
𝑖𝑗𝜋 = 𝑗𝑖𝜋

همچنین کششهای مقداری و مقیاس به آسانی از رابطه ( )29قابل استحصال است .کششهای
مقیاس ،2متقاطع جبرانی ،1خودمقداری جبرانی ،9غیرجبرانی مقداری ،2و کشش موريشیما 2از
روابط ( )22الی ( )23عبارت است از:
𝑖𝜋
()22
= 𝑖𝑓
− 𝜃1
()25
()28
()28
()23

𝑖𝑤
𝑗𝑖𝜋
=
𝑗𝑤 + 𝜃2
𝑖𝑤
𝑖𝑖𝜋
= ∗𝑖𝑖𝑓
𝑗𝑤 − 𝜃2 + 𝜃2
𝑖𝑤
𝑖𝑓 𝑗𝑤 𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑖𝑗∗ +
∗𝑗𝑖𝑓

∗𝑖𝑖𝑓 𝜎𝑖𝑗 = 𝑓𝑗𝑖∗ −

Scale Elasticity.

2

Compensated Cross-Quantity Elasticity.

1

Compensated Own-Quantity Elasticity.

9

Uncompensated Quantity Elasticity.

2

Morishima Elasticity.

2
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دادههای مورد استفاده در اين تحقیق ،شامل شاخص قیمت گوشت سفید ،گوشت آبزيان و گوشت
قرمز،؛ درآمد خانوار شهری و روستايی؛ و سهم هزينهای انواع گوشت نام برده شده از درآمد خانوار
میباشد که از پايگاههای اطالعرسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ( ،)2939مرکز آمار
ايران ( )2931و وزارت جهاد کشاورزی ( )2939گردآوری شده است.

نتایج و بحث
در اين پژوهش با هدف تحمیل نکردن نظام مشخص تابعی در برآورد تابع تقاضای انواع گوشت
سفید ،گوشت آبزيان و گوشت قرمز در استان مازندران ،از نظام تقاضای معکوس ترکیبی (،)SIDS
استفاده شده است .به منظور برآورد رابطه ( )29که شکل کلی نظام تقاضای معکوس ترکیبی
( )SIDSاست ،يکی از معادلههای مربوط به گوشت را حذف و آنگاه ديگر معادلهها ،با اعمال
فرضهای همگنی و همجمعی برآورد شده است .بر اين پايه ،معادلهی مربوط به گوشت قرمز،
حذف و معادالت گوشت مرغ (معادله اول) و گوشت آبزيان (معادله دوم) بر پايه آن برآورد شده
است .در جدول ( P1 ،)2متغیر وابسته معادله اول برابر ) W1*dLn(P1/Incomeکه سهم هزينه
مرغ ضرب در تغییرات لگاريتم نسبت قیمت مرغ به درآمد (قیمت نسبی مرغ) میباشد P2 .متغیر
وابسته معادله دوم برابر ) W2*dLn(P2/Incomeکه سهم هزينه ماهی ضرب در تغییرات لگاريتم
نسبت قیمت ماهی به درآمد (قیمت نسبی ماهی) Pi ،قیمت مربوط به هر کدام از کاالها وM
هزينههای واقعی انواع گوشت میباشد q1 .میزان مصرف مرغ که برابر تغییرات لگاريتم مقدار
مصرف مرغ منهای میزان مصرف گوشت قرمز ())dLn(q1-q3؛  q2میزان مصرف ماهی که برابر
تغییرات لگاريتم مقدار مصرف ماهی منهای مقدار مصرف گوشت قرمز () )dLn(q2-q3و  Qشاخص
مقداری کل السپیرز )Sum(P0iqti)/Sum(P0iq0i)( 2است .همچنین  W1qبرابر W2q ،W1*dLnq
برابر  W1qq ،W2*dLnqبرابر ) W1*dLn(q1/Qو  W2qqبرابر ) W2*dLn(q2/Qاست .در ادامه نظام
تقاضای معکوس ترکیبی ( )SIDSبا استفاده از روش  SUREو  3SLSبرآورد شده که نتايج آن
در جدول ( )2نشان داده شده است.

Laspiers

2
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جدول ( )0ضریبهای برآورد شدهی نظام تقاضای معکوس ترکیبی ( )SIDSبرای انواع گوشت به روش
.SURE
𝑖𝜋

R2
𝜃1

𝜃2

1/89

1/5

-1/22

1/28

ضريبها

عرض از مبدأ

شاخص
ديويژيا2

گوشت
قرمز

گوشت آبزيان

گوشت سفید

-1/112
()1/112

-1/298
()1/222

1/152
()/191

1/111
()1/115

-1/155
**()1/111

معادله اول
( P1متغیر
وابسته)
گوشت سفید

-1/115
()1/119

-1/822
()1/128

1/188
()1/19

1/122
**()1/121

-1/212
**()1/112

معادله دوم
( P2متغیر
وابسته)
گوشت آبزيان

1/19
()1/1122

1/32
()1/121

-1/222
()1/18

-1/125
()1/11

1/288
()1/13

معادله سوم
( P3متغیر
وابسته)
گوشت قرمز

معادلهها

منبع :يافتههای تحقیق؛ نکته :خانههايی که با رنگ تیره نمايش داده شده است ،با استفاده از اعمال فرضهای همگنی
و همجمعی محاسبه شده است.

برای انتخاب بهترين روش برآورد از آزمون هاسمن 1استفاده شده که با توجه به اينکه آماره کای-
دو ( )χ2برابر  22/12به دست آمده است ،فرضیه صفر مبنی بر اينکه اختالف ضريبها نظاميافته
(سیستماتیک) نیست ،پذيرفته میشود؛ بنابراين برای برآورد از روش  SUREاستفاده شد .سپس
آزمون بروچ-گادفری 9برای سنجش خودهمبستگی در مدل انجام شده و مقدار آماره کای-دو
( )χ2برابر با  1/28به دست آمد که در نتیجه فرضیه صفر مبنی نبود خودهمبستگی مورد پذيرش
قرار میگیرد؛ بنابراين تخمین با استفاده از روش  SUREمشکلی ندارد .الزم به يادآوری است ،با
توجه به استفاده از دادههای دوره زمانی در اين بررسی ،در آغاز آزمونهای ايستايی 2برای همه
متغیرهای مدل انجام شده که نتايج نشان داد که همهی متغیرها در سطح ايستا میباشند .در
 1ضريب شاخص مقداری
Hausman Test
Test

1

9 Breusch–Godfrey

Stationary Test

2
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اين پژوهش ،برای تعیین بردار همجمعی يا رابطه تعادلی بلندمدت متغیرها ،از آزمون همگرايی
يوهانسون-جوسیلیسوس 2استفاده شده است چراکه اين آزمون در مواردی که بیش از يک رابطه
بلندمدت میان متغیرها وجود داشته باشد ،در مقايسه با آزمون دومرحلهای انگل-گرنجر دارای
کارايی بیشتری است .برای اين کار بايستی از آزمون اثر 2و بیشینه مقدار ويژه ،3شمار  rبردار
همجمعی میان متغیرهای مدل تعیین شود .با توجه به نتايج در هر يک از معادلههای گوشت
مرغ و آبزيان ،هر دو معیار اثر و بیشینه مقدار ويژه ،دو بردار همجمعی میان متغیرهای مورد نظر
وجود دارد که نتايج آن در جدول ( )1نشان داده شده است.
در گام بعدی ،بايستی برابری  θ1و  θ2را با صفر و يک آزمون کرد تا مشخص شود که کدامیک از
نظامهای تقاضای  IAIDS ،ICBS ،IROTو يا  INBRبا دادههای تحقیق سازگار است .با توجه
به آماره کای-دو ( )χ2در آزمون  LR2در جدول ( )9فرضیه صفر مبنی بر  θ1=0و  ،θ2=1در مدل
نظام  INBRرد نشده است ،بنابراين نظام  INBRبه عنوان نظام سازگار با دادهها از بین  2نظام
انتخاب میشود.
جدول ( )2آزمون یوهانسون-جوسیلویس برای تعیین بردار همجمعی در معادلههای تقاضای گوشت
مرغ و گوشت آبزیان در استان مازندران
آزمون بیشینه مقدار ويژه

گوشت
مرغ

گوشت
آبزيان

آزمون اثر

رديف

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی

احتمال

فرضیه
مخالف

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی

احتمال

2

91/15

12/29

1/11

r=1

28/15

13/83

1/11

r≥1

1

22/88

22/15

1/223

r=2

25/23

22/23

1/193

r≥2

r≤1

9

2/21

9/82

1/192

r=3

2/21

9/82

1/92

r≥3

r≤2

2

92/12

12/29

1/11

r=1

22/23

13/83

1/11

r≥1

r=1

2

5/53

22/15

1/21

r=2

21/29

22/23

1/18

r≥2

r≤1

5

9/22

9/82

1/15

r=3

9/22

9/82

1/15

r≥3

r≤2

فرضیه
مخالف

فرضیه
صفر
r=0

منبع :يافتههای تحقیق.

2

Jhoansen and Juselius cointegration Test
Trace Test
3
Maximum Eigenvalue Test
2
Likelihood-ratio test
2
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جدول ( )3آزمون ضریبهای  θ1و  θ2برای تعیین نظام مناسب تقاضای گوشت در استان مازندران
سطح اطمینان

)LR (χ2

θ2

θ1

1/119
1/118
1/1112
1/228

22/8
8/12
2/29
2/18

1
1
2
2

1
2
2
1

مشخصهها
نظامها

IROT
ICBS
IAIDS
INBR

منبع :يافتههای تحقیق.

در جدول ( )2نتايج بدستآمده از برآورد نظام  INBRبرای  9نوع گوشت سفید ،آبزيان و قرمز
نشان داده شده است .معنیداری بسیاری از مشخصههای نظام  ،INBRدر فاصله اطمینان 33
درصد بوده و آمارهی ضريب تعیین نیز نشانگر آن است که در مدل اول و دوم ،متغیرهای مستقل
توانستهاند به ترتیب  82و  23درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .از آنجايی که
نمیتوان تفسیرهای مستقیمی از مشخصههای برآورد شدهی نظام  INBRارائه کرد ،کششهای
مختلف با توجه به مشخصههای برآورد شده در جدول ( )2محاسبه و در جدول ( )2گزارش شده
است .مقادير کششهای جبرانی در اين جدول ،در واقع جبرانی برای اثرات درآمدی میباشد .بر
پايه مبانی تئوريک برای اينکه نتايج به دست آمده با رفتار بیشینهکننده رفاه مصرف کنندگان
عقالئی ،سازگار باشد ،بايد همهی کششهای خودقیمتی جبرانی منفی باشند که کششهای
خودقیمتی هر سه نوع گوشت ،منفی میباشند .کششهای متقاطع جبرانی ،نشاندهندهی روابط
جانشینی و يا مکملی بین محصوالت گوشتی میباشد که میزانهای مثبت همهی کششها در
جدول ( ،)2نشاندهندهی وجود يک رابطه رقابتی در مصرف و جانشینی اين محصوالت با يکديگر
میباشد.
جدول ( )4ضریبهای برآورد شدهی نظام تقاضای  INBRبرای انواع گوشت به روش SURE
R2

𝟐𝜽

𝟏𝜽

1/82
1/23

2

1

𝒊𝝅

عرض از
مبدأ

شاخص
ديويژيا

گوشت
قرمز

گوشت آبزيان

گوشت سفید

ضرايب/معادله

-1/1198
()1/112

-1/2252
()1/1981

*1/1212
()/115

1/1112
()1/1125

-1/122
**()1/1123

معادله اول
گوشت سفید

-1/1191
()1/119

-1/9213
()1/2282

-1/2219
()1/182

1/1998
**()1/122

-1/2185
**()1/112

معادله دوم
گوشت آبزيان

1/1153
()1/129

1/2218
()1/1818

-1/1838
()1/122

-1/1951
()1/128

-1/1295
()1/11

معادله سوم
گوشت قرمز

 211اقتصاد کشاورزی /جلد / 21شماره 2331 /1
منبع :يافتههای تحقیق؛ * :خانههايی که با رنگ تیره نمايش داده شده است ،با استفاده از اعمال فروض همگنی و هم-
جمعی محاسبه شده است.

در جدول ( ،)2کشش مقداری متقاطع گوشت قرمز نسبت به گوشت سفید ( )fij*=1/291از کشش
مقداری متقاطع گوشت سفید نسبت به گوشت قرمز ( )fij*=1/998کمتر است که نشان میدهد
اگر چه اين دو نوع گوشت در بین مصرفکنندگان آن جانشین به شمار میآيند اما حساسیت
گوشت سفید نسبت به تغییرات قیمت گوشت قرمز بیشتر از حساسیت گوشت قرمز نسبت به
تغییرات قیمت گوشت سفید میباشد .برای ديگر کششهای متقاطع نیز تفسیر فوق به همین
نحو قابل تبیین است .همچنین بر پايه مقادير کششهای متقاطع انواع گوشت ،قیمت گوشت
آبزيان به طور نسبی ،تأثیر زيادی را بر مصرف گوشت سفید و قرمز میگذارد و مصرف گوشت
آبزيان نیز تأثیر بسیاری از قیمت گوشت سفید میپذيرد .در جدول ( )2کششهای مقیاس نیز
برای انواع گوشت محاسبه شده است که نشاندهنده عادی بودن محصوالت گوشت سفید و آبزيان
و لوکس بودن محصول گوشت قرمز است؛ بدين معنا که اگر مقیاس کل بازار گوشت استان يک
درصد کاهش يابد ،قیمت گوشت سفید و آبزيان کمتر از يک واحد و قیمت گوشت قرمز بیشتر
از يک واحد افزايش خواهد يافت.
جدول( )1محاسبه کششهای خودقیمتی و متقاطع جبرانی و کشش مقیاس مربوط به انواع گوشت
کشش مقیاس
1/132
1/823
1/528
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کشش خودمقداری و متقاطع جبرانی
گوشت سفید
گوشت آبزيان
گوشت قرمز
1/998
1/223
-1/925

1/218
-1/222
1/112

-1/825
1/559
1/291

نوع کشش
نوع گوشت
گوشت سفید
گوشت آبزيان
گوشت قرمز

متفاوت بودن کششهای متقاطع بین انواع گوشت نشاندهندهی تفاوت در توان جانشینی بین
آنهاست .برای مثال ،اگر قیمت گوشت آبزيان يک درصد افزايش يابد ،مصرف گوشت آبزيان کاهش
يافته و اين کاهش در مصرف گوشت آبزيان باعث افزايش تقاضا در گوشت سفید شده و قیمت
گوشت سفید را  1/2درصد افزايش میدهد؛ اما اگر قیمت گوشت سفید يک درصد افزايش يابد،
مصرف گوشت سفید کاهش يافته و اين کاهش در مصرف گوشت سفید باعث افزايش تقاضا در
گوشت آبزيان شده و قیمت گوشت آبزيان را  1/559درصد افزايش می دهد .از اين مطلب می
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توان نتیجه گرفت که احتمال دارد مصرفکنندگان با توجه به افزايش قیمت کمتر گوشت سفید
نسبت به گوشت آبزيان ،گوشت سفید را ترجیح دهند.
با توجه به مشخصههای برآوردشده ،کشش غیرجبرانی هر يک از انواع گوشت محاسبه و در جدول
( )5نشان داده شده است .بر پايه مبانی نظری ،کششهای خودمقداری غیرجبرانی برای انواع
گوشت منفی بوده و کششهای متقاطع غیرجبرانی نیز نشاندهندهی جانشینی انواع گوشت
میباشد .همچنین کشش موريشیما نیز در جدول ( )5گزارش شده است .بنابر فرضیه مصرف،
کشش موريشمیا ،تغییر در مصرف يک محصول را نسبت به تغییرات قیمتهای نسبی محصوالت
ديگر میسنجد .بر اين پايه ،کشش موريشیما  2/22برای گوشت سفید-آبزيان به اين معنی است
که يک درصد افزايش در قیمت نسبی گوشت آبزيان ،نسبت مصرف گوشت

سفید
آبزيان

به میزان 2/22

درصد افزايش میيابد با فرض اينکه ديگر شرايط ثابت باشد .همچنین کشش موريشیما 1/888
برای گوشت سفید-قرمز به اين معنی است که  21درصد افزايش در قیمت نسبی گوشت قرمز،
نسبت مصرف گوشت

سفید
قرمز

به میزان  8/88درصد افزايش میيابد با فرض اينکه ديگر شرايط ثابت

باشد.
جدول ( )6محاسبه کششهای خودی و متقاطع غیرجبرانی و کشش موریشیما برای انواع کاالها
کشش غیرجبرانی

کشش موريشیما

نوع کشش
نوع گوشت

قرمز

آبزيان

سفید

قرمز

آبزيان

سفید

1/888

2/22

-

1/188

1/183

-1/851

سفید

1/893

-

1/311

1/531

-1/822

1/913

آبزيان

-

1/118

1/532

-1/833

1/898

1/313

قرمز
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين بررسی به منظور پرهیز از تحمیل شکل خاص تابعی برای برآورد تابع تقاضای انواع گوشت
در استان مازندران ،از نظام تقاضای معکوس ترکیبی ( )SIDSاستفاده شده است .پس آزمون
ضريبها مشخص شد که از بین  2نظام تقاضای  IAIDS ،ICBS ،IROTو  ،INBRتنها نظام
تقاضای  INBRبا دادههای تحقیق سازگار است .کششهای متقاطع جبرانی برآوردشده در نظام
تقاضای  INBRنشان از جانشینی هر سه نوع گوشت داشته و کششهای خودمقداری جبرانی
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نیز برابر با مبانی نظری ،منفی بوده است .کشش مقیاس نشاندهندهی عادی بودن گوشتهای
سفید و آبزيان و لوکس بودن گوشت قرمز است .بنابراين اعمال سیاستهای افزايش درآمد
مصرفکنندگان شهری و توزيع مطلوبتر درآمد مانند سیاستهای پرداخت مستقیم يارانه به
دهکهای نیازمند که هم اکنون دولت يازدهم در دستور کار قرار داده است میتواند در تثبیت
مصرف کنونی انواع گوشت و افزايش رفاه آنان به کار برده شود .همچنین کششهای خودقیمتی
گوشت سفید و قرمز از کششهای متقاطع بزرگتر هستند ،بنابراين برای اثرگذاری يک سیاست
قیمتی بر مصرف يک کاال ،سیاست تغییر قیمتی آن کاال مناسب به نظر میرسد و غیر از گوشت
آبزيان ،آثار جايگزينی قیمتی پايین است .کششهای متقاطع غیرجبرانی محاسبه شده نیز نشانگر
جانشینی انواع گوشت در بین مصرف کنندگان آن در استان مازندران بوده است .مقدار کشش
موريشیما برآورد شده نشان داد که گوشت سفید بیشترين تأثیرپذيری را ( )2/22از قیمت گوشت
آبزيان داشته است .همچنین گوشت قرمز کمترين تأثیرپذيری را از قیمت گوشت آبزيان دارد.
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