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چکیده
و کشش قیمتی ،گروهِ کاالیی در سطح کشور برآورد14کشاورزي، در قالب يمحصول عمده35توابع تقاضاي 

هاي مربوط هاي مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع دادهداده. کاالها محاسبه شداز خودي و متقاطع تقاضا براي این گروه
ها تر گروهنتایج نشان داد که مقدار تقاضاي بیش. به دست آمد1387کشاورزي ایران در سال مصرف محصوالتياندازهبه 

ا، باستمحصوالت کشاورزي ازبخش ترینبزرگاز سوي دیگر، چون این مدل . استکششنسبت به تغییرات قیمت کم
ي مصرف هر گروه کاال باید بر اندازهي بر این اساس، تغییر در اندازه. سان استهمیک مدل تعادل در بخش کشاورزي 

يرابطهگویايو این، استهاي متقاطع مثبت شدهتر کششبنابراین، عالمت بیش. باشداثر داشتهها مصرف دیگر گروه
کاالي کشاورزي یک گروهياندازهکنندگان با کاهش به دیگر سخن، مصرف. هاي کاالیی استتر گروهجانشینی میان بیش

نتایج به دست آمده در این تحقیق با يمقایسه.نمایندگزین آن میهاي دیگر را جايصرفی خود، محصوالت گروهدر سبد م
ی مناسب در ینظمی براي برآورد توابع را به عنوان گزینهترین بیپیشین در ایران، استفاده از روش بیشهايبررسینتایج 

هاي آوري دادهو یا جمع،نیستدستهاي کافی در ی که دادههنگامه در ژیبه و. دهدمیجايهاي اقتصاد سنجی کنار روش
. فراوان نیاز دارديآماري کافی به صرف وقت و هزینه

JEL :11,61,02بندي طبقه QCC
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دمهمق
این کاالها يترین نیاز یک جامعه و بخش کشاورزي تنها تولیدکنندهوريمواد غذایی، ضر

کهتاریخی اقتصاد ایران بودههايدشواريکمبود یا نوسان قیمت این کاالها یکی از . است
را در پی داشته مردان ن و دولتوالوهاي جامعه و به چالش کشیدن مسنارضایتی در تمام گروه

ها یکی هاي متعادل براي آننظیم بازار این محصوالت و ایجاد قیمتاز این رو، ثبات و ت. است
ي اندازهثیرپذیري اي تتعیین اندازهبنابراین. گذاران استی سیاستهمیشگهاي از نگرانی

، همواره از دیگرن محصول و محصوالتآتقاضاي یک محصول کشاورزي از تغییرات قیمت 
هايتصمیمبرگزیدن. حصوالت کشاورزي بوده استبااهمیت براي تنظیم بازار مهايموضوع

مستدل و اثربخش در این زمینه، نیازمند آگاهی از ضریب کشش قیمتی خودي و متقاطع تابع 
.در سطح کل کشور استهژویتقاضا به

متعددي تابع تقاضاي محصوالت کشاورزي را در ایران برآورد هايبررسین در امحقق
گودرزي و همکاران ، )1385(مهر نژاد و سعادتزراء، )1380(عزیزي و ترکمانی . اندزده

با استفاده از )1388(ریمی و همکاران کو )1386(صمدي ، )1386(مجاورحسینی ، )1386(
با استفاده از )1387(نژاد و شوشتریان بریم، 1)AIDS(خواهدل-اسیستم تقاضاي تقریب

ع تقاضاي با مدل رتردام تاب)1388(پور و همکاران حسینیزمان و همهايهمعادليمجموعه
.گوشت را در ایران  برآورد نمودند

مناطق شهري و ا جدا کردنینی را بیتابع تقاضاي محصوالت پروت)1380(صفوي 
هاي و کششکرد،هاي سري زمانی و مقطعی برآورددادهآمیزيدرهمی با استفاده از یروستا
موادتر از گوشتی بیشمواديیج نشان داد که کشش درآمدنتا. و متقاطع را داد،، قیمتیيدرآمد

، تاثیرات تغییر قیمت )1386(دانشور کاخکی و همکاران . است) مرغ و لبنیاتتخم(غیرگوشتی 
در این مطالعه، براي تعیین . کنندگان را تعیین نمودندشیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف

1 - Almost Ideal Demand System (AIDS)
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. شیر برآورد شديکنندگان، توابع تقاضا و عرضهر رفاه تولیدکنندگان و مصرفي تغییاندازه
-این بود که با افزایش قیمت شیر رفاه تولیدکنندگان افزایش، رفاه مصرفگویاينتایج تحقیق 

، )1388(پور و همکاران حسینی. یابدکنندگان کاهش و در مجموع رفاه اجتماعی افزایش می
. توابع تقاضاي گوشت در مناطق شهري و روستایی را با استفاده از مدل رتردام برآورد کردند

. استفاده نمودند1رگرسیون به ظاهر نامرتبطها در برآورد سیستم تقاضاي رتردام از روشآن
زیرا تقاضاي گوشت نیست، ياندازهثري براي تغییر ونتایج مطالعه نشان داد که قیمت ابزار م

نژاد و شوشتریان بریم. دوین بیکشش قیمتی انواع گوشت در مناطق شهري و روستایی بسیار پا
نتایج به . ، عرضه و تقاضاي گوشت قرمز در ایران را با نگرش سیستمی بررسی کردند)1387(

بنابراین، هرگونه .معادالت گوشت در ایران بوديمجموعهزمانی در آمده گویاي ناهمدست
تواند در عمل زمان میمعادالت هميمجموعهگذاري بر اساس نتایج به دست آمده از سیاست
. منجر شودنادرستبه نتایج 

، تابع تقاضاي گندم را براي دو گروه ایاالت متحده و )1999(موهنتی و پیترسون 
نتایج نشان داد که کشش قیمتی . پویا برآورد نمودندAIDSاروپا با استفاده از مدل ياتحادیه

تر از کشش قیمتی تقاضا براي گندم تولید تقاضاي گندم وارداتی از کانادا به ایاالت متحده بیش
.نین نبودوچاروپا وضعیتياما در بازار اتحادیه. شده در ایاالت متحده است

زمان، براي پوشش توابع عرضه و تقاضاي ، یک مدل معادالت هم)2010(ذلفقار و کشتی 
داخلی گندم يها نشان داد که عرضهآنوهشژپ. کار بردندگندم پاکستان در سطح کالن به

با این . کارگیري مواد مغذي داردي بهپاکستان نسبت به قیمت باکشش و رابطه مثبت با اندازه
داري بر طرف تقاضا اثر معنی،بر طرف عرضه دارديرداکه از لحاظ آماري قیمت اثر معنی

به دست -0469/0ها ضریب قیمت براي تابع تقاضا را در سطح کالن معادل آن.نشان نداد
.داردداري بر  تقاضاي گندمجمعیت اثر آماري معنیيو نتیجه گرفتند که اندازه،آوردند

1-  Smilingly Unrelated Regression (SUR)
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نظمی تعمیم یافته ترین بیراي برآورد تابع تولید از روش بیشب)1388(بخشی و پیکانی 
)GME(1، زاده و همکاران اسد فلسفیو)کاران ایران از براي تعیین کارآیی برنج)1388

آماري، عوامل گیريتیجهننیاز به بیها این روش آني گفتهبه. استفاده نمودندGMEروش
.ندکمیبرآوردمورد نیاز را 

محدودیت با رو شدندر هنگام روبهبراي برآورد عوامل توابع)1996(گوالن و همکاران 
. کار گرفتندبود بهاستفاده شدهآوري اطالعات در فناز آن یک مفهوم فیزیکی را که ،داده

براي تصریح تابع ) ME(نظمی ترین بییافت بیشکار گیري رهبا به)1998(پاریس و هویت 
از روش )1998(مارش و همکاران . ریزي ریاضی اثباتی را تعمیم دادندهزینه، روش برنامه

GMEتجربی ينتایج مطالعه. ودندزمان خطی استفاده نمبراي برآورد یک سیستم معادالت هم
نتایج . بود3SLSو 2SLSمانندهاي سنتی بر روشGMEهاي روش گر برتريها نشانآن

. تر بودهاي کوچک در مقایسه با دو روش دیگر به واقعیت نزدیکدر مورد نمونهGMEروش 
ر و تابع هزینه را با استفاده از روش زاتوابع تقاضاي سطح کشت)2008(آرفینی و همکاران 

MEبراي یافتن روش بهتر براي برآورد توابع )2010(پایرز و همکاران .  برآورد نمودند
. مقایسه نمودندردیگرا با یک) OLS(ترین مربعات معمولی و کمGMEمطلوبیت، دو روش 

و این تفاوت هنگامی که تعداد نقاط ،و برآورد اندك استنتایج نشان داد که تفاوت میان د
به طور . استOLSتر از ، دقیقGMEعالوه برآوردگر هب. یابدشود کاهش میپشتیبان زیادتر می

آید، هاي استنباطی به دست میها با روشی که دادههنگامکهها نشان دادکلی، نتایج تحقیق آن
GMEب براي مناسگزین یک جايOLSبرآورد تابع مطلوبیت استيدر زمینه.
تر انواع گوشت، آرد و نان، بیش(ی از محصوالت کشاورزي برخگرچه توابع تقاضاي ا

محصوالت در دیگر، ولی تابع تقاضاي استبرآورد شدهبارها در ایران ) شکر و روغن

1 - Generalized Maximum Entropy (GME)
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مورد مطالعه و محصوالت فراوانینظراین تحقیق از . شودتر دیده میپیشین کمهايهمطالع
. ها با مطالعات پیشین تفاوت داردتاثیرات متقابل میان آن

هاي مختلف محصوالت تحقیق کشش قیمتی خودي و متقاطع تقاضاي گروهاین در 
هاي قیمت و مقدار مصرف یک سیستم منسجم با استفاده از دادهکشاورزي در قالب

. استنظمی برآورد شده رین بیتو به کمک روش بیش1387محصوالت کشاورزي در سال 
دارد که با این توانایی راهاي اقتصاد سنجی، تر روشنظمی بر خالف بیشترین بیروش بیش

زمان و در هاي کاالیی را هماز کاالها و یا گروهشمار باالییترین آمار و اطالعات موجود، کم
گذاران سیاستهاينی آثار تصمیماین ویژگی امکان بازبی. ارتباط با هم مطالعه و بررسی نماید

.کنددر بازار محصوالت کشاورزي فراهم میرا 

روش تحقیق
تقاضاي هر گروه از محصوالت ي اندازهثیرپذیري اتبررسیپژوهشهدف از انجام این 

هاي محصوالت کشاورزي در سال و قیمت دیگر گروه،کشاورزي از قیمت همان گروه کاالیی
، طبقه 1گروه، مطابق جدول 14نظور، محصوالت کشاورزي در ایران به به این م. است1387

. بندي شد
کنندگان کشور معموال در یک سال معین ی که مصرفیي بودجهبا توجه به این که اندازه

مصرف ياندازهمعینی است، تغییر يد در محدودهکننخرید محصوالت کشاورزي میصرف
هاي محصوالت قیمت آن گروه و دیگر گروهبرتواند لی مییک گروه از محصوالت به هر دلی

هاي متقاطع مثبت تر کششرود عالمت بیشبر این اساس، انتظار می. کشاورزي مؤثر باشد
هاي کششاین پژوهش،در . دیگر باشندتر جانشین یکهاي کاالیی بیشیعنی گروه،باشد

در یک مجموعه، با بارهیکرزيهاي محصوالت کشاوخودي و متقاطع تابع تقاضاي گروه
برآورد عوامل يروش استخراج تابع تقاضا و شیوه. محاسبه گردیدGMEاستفاده از روش 
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آوري آمار و جمعيهشیو. آورده شده استزیربه شرح GMEآن با استفاده از روش 
.شده استآوردهاطالعات مورد نیاز در ادامه

استخراج تابع تقاضا) الف
، )1(ترین کردن تـابع مطلوبیـت   کننده، با بیشنئودورهیکِ رفتار مصرفيفرضیهبر اساس   

اگـر تـابع مطلوبیـت یـک       . آیـد ، تـابع تقاضـا بـه دسـت مـی          )2(به شرط محـدودیت بودجـه       
:باشد) 1(نماینده به صورت يکنندهمصرف

)1(2

2
1

iiiii Qb-Q a)U(Q 

اکیـدا  ) 1(تـابع  ،سـت اعوامل و مثبـت   ibو   i  ،iaي تقاضاي کاالي    اندازه iQکه در آن    
:در،داراي یک حد باال و پایین است) iQ(مصرف هر کاالي خوراکی . مقعر است

)2(



I

i
ii EQP

1

ا در زرس براي خرید کل کاالهاي خوراکی است که بـرون کل پول در دست  Eدر این جا،    
.شودنظر گرفته می
آیـد  مـی بـه دسـت     )  3(، تابع تقاضـاي معکـوس       iQنسبت به   ) 1(گیري از تابع    با مشتق 

.  )2001لِتونن، (
)3(iiii QbaP 

اگر تاثیرات متقاطع میان محصوالت در نظـر گرفتـه شـود، تـابع تقاضـاي معکـوس یـک                    
، قیمـت   3يبـه عبـارت دیگـر، اگـر در رابطـه          . ، یک تابع چند متغیره خواهد بود      )3(محصول  
اسـت، از مقـدار تقاضـا        iحصول  ي تقاضا براي م   ثیر اندازه ات زیر، عالوه بر این که      iمحصول  

IiQi(براي دیگر محصوالت     ,,1,  (  ي، رابطه تاثیر بگیرد نیز)به صورت زیر اصالح    ) 3
:)2008آرفینی و همکاران، (خواهد شد 

)4(iii BQp  
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هـاي شـیب تـابع    ماتریس اندازهBو ) 1I(بردارهایی با ابعاد Qو p ،در این جا،  
II(معین مثبت با ابعاد تقاضاي معکوس و متقارن و نیمه  (است .

هـاي مختلـف بـا قیمـت میـانگین          با توجه به این که قیمت یک محصول خاص در استان          
از یـک تـابع تقاضـاي هـر    . کشور متفاوت است، یک سري تابع تقاضا وجـود خواهـد داشـت          

:)2008آرفینی و همکاران، (است زیر ها به صورت استان

)5(giuQBp gi

I

i
giiiigi ,

1
 






محصوالت براي برخـی از      ياندازهآمار مربوط به قیمت و یا        نبودبه دلیل    این پژوهش در  
بنابراین، تابع تقاضـا بـراي      . نبود ممکنها  نتک استا ها، امکان برآورد تابع تقاضا براي تک      استان

تابع تقاضاي معکوس هر محصول در سطح       . هر محصول در سطح کل کشور برآورد شده است        
.کشور به صورت زیر است

)6(iuQBp i

I

i
iiiii  






1


زیـر بـه     شـکل ، تابع تقاضاي مستقیم محـصوالت بـه         Qبر اساس    ،6يبا بازنویسی رابطه  
:دیآمیدست 

)7(iupBaQ i

I

i
iiiii  






1

در iPو   iQجاي  ههاي خودي و متقاطع تابع تقاضا، بهتر است ب        یابی به کشش  براي دست 
در این صورت ضرایب به دست      . ها در نظر گرفته شود    هاي لگاریتم طبیعی آن   ، اندازه 7يرابطه

در بنابراین، تابع برآورد شده در این تحقیـق بـه صـورت زیـر               . خواهد بود  آمده برابر با کشش   
:آیدمی

)8(iupBaQ i

I

i
iiiii  






1
lnln
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GMEبرآورد تابع تقاضا با روش ) ب

، )1996(گوالن و همکاران    توسط  نظمی،  ترین بی از زمان انتشار کتابِ اقتصاد سنجی بیش      
يبـر اسـاس نظریـه     . نـد کار گرفته ا  بهرا  ی  نظمترین بی روش بیش بارها  اقتصاددانان کشاورزي   

ضـرب بـرداري از    حاصـل  يلهیسـ هر عامل بـه و     ،GMEدر مورد    )1996(گوالن و همکاران    
در بردار احتماالت مربوط    ) یک عامل  ممکنيی روي دامنه  یهاي گسسته اندازه(1نقاط پشتیبان 

. آیـد ، توزیع احتمال نقاط پشتیبان به دست می       GMEبا حل مدل    . آیدت می به آن نقاط به دس    
.ده شده استآورفرآیند برآورد تابع تقاضا با استفاده از این روش در ادامه 

تقاضـاي آن در  يانـدازه و iقیمـت محـصول   ) 8(هاي مورد نیاز براي بـرآورد تـابع    داده
تـرین  ، بـیش GLS(2(ترین مربعات تعمیم یافته کم يهااین تابع را از روش    . شور است سطح ک 
در ایـن   . دکرتوان برآورد   می) GME(نظمی تعمیم یافته    ترین بی و بیش  3)ML(نمایی  درست

انتخـاب   GME، روش   )آزادي يرجـه مثبت بودن د  (له  ابودن مس  4فرمبا وجود خوش  تحقیق،  
گذشته نشان داده است که      هايهند که تجرب  ا بر این باور  ) 2008(آرفینی و همکاران    . شده است 

هاي دیگـر نتـایج     روش در مقایسه با   GMEروش   ،یمازمانی که با محدودیت مشاهده مواجه       
.دهدسازي به دست میشبیهيتري براي عوامل در مرحلهواقع گرایانه

5باید براي عوامـل فـضاي پـشتیبان      نخست،  GMEبا روش    8براي برآورد تابع تقاضاي     

هکلـی و   (شـود   مـی به صورت زیـر در نظـر گرفتـه           iaنقاط پشتیبان براي عامل     . ساخته شود 
.)2000برایتز، 

1 . Support Points
2 . Generalized Least Squares (GLS)
3 - Maximum Likelihood (ML)
4 - Well-Posed
5 - Support space
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مطالعـه در   در سـال مـورد     iي مـصرف محـصول      ، لگاریتم طبیعی اندازه   iQlnدر این جا    
تابع لگـاریتم خطـی تقاضـا    ارود مقدار عرض از مبدانتظار می9يبر اساس رابطه . کشور است 

.و پیرامون لگاریتم طبیعی مقدار تقاضا باشد،مثبت
، یادآوري این نکتـه الزم اسـت   Bپیش از تعیین نقاط پشتیبان براي عناصر ماتریس شیب          

مین ارا ت ) دوم يشرط الزم مرتبه  (مورد نیاز    1آورد شده باید شرایط خمیدگی    که تابع تقاضاي بر   
. )2005هویت، (است Bماتریسمعین و مثبت بودن ياین امر نیازمند نیمه. کند

به سـه جـزء بـر اسـاس          Bماتریس يترین و کارآترین راه رعایت این شرط، تجزیه       ساده
.)1998پاریس و هویت، (است 2روش فاکتورگیري چلوسکی

)10(YYHB 

Yو Y ،Hهاي به ماتریسBدر این جا ماتریس   تجزیه شده است .Y   یـک مـاتریس ،
، یـک   Hهاي صـفر بـاالي ایـن قطـر،          هاي یک روي قطر اصلی و اندازه      با اندازه  نیزیرمثلثی  

Yهـاي صـفر بـراي عناصـر غیـر قطـري و              ازهماتریس قطري غیر منفـی بـا انـد           ي، ترانهـاده
. کندرا تضمین می   Bمعین، مثبت و متقارن بودن ماتریس        ياین تجزیه، نیمه  . است Yماتریس

.توان انجام دادتجزیه را در فرم فشرده نیز می
)11(RRYYHB 

2/1YHRدر این جا  است.

1 - Curvature
2 - Cholesky Factoring
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، به ترتیب به صـورت زیـر در نظـر گرفتـه        Yو   Hهاينقاط پشتیبان براي عناصر ماتریس    
.شد

: Hفضاي پشتیبان عناصر قطري ماتریس 
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.در سال پایه در کشور استiمیانگین قیمت کاالي iPدر این جا، 
: Yتیبان عناصر غیر قطري ماتریس فضاي پش
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iPدر این جا،          میانگین قیمت کااليi       که جانشین یا مکمل کااليi    ،در سال پایه اسـت
ی که در یک سال خاص، در سطح کل کـشور           یتر فرض شد، سهم بودجه    شیچونان که پ  . است

رود بنابراین انتظار می   ،معین است  اشود، تقریب یا خانوار به خرید مواد غذایی اختصاص داده می        
نقـاط  وزنبر این اسـاس،   .دیگر باشد تا مکمل   تر جانشین یک  هاي کاالیی کشاورزي بیش   گروه

.تا منفیاستتر مثبت در نظر گرفته شدهپشتیبان بیش
استفاده و نقاط این فضا به صورت زیر         3يبراي تعیین فضاي پشتیبان جزء خطا از قاعده       

:)1996گوالن و همکاران، (محاسبه شد 
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هـاي  ، اندازه )دوم يشرط مرتبه (ی  احتماالت نقاط پشتیبان و شرایط خمیدگ      وارد کردن با  

.شودعوامل به صورت زیر برآورد می
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T گر تعداد نقاط پشتیبان است    ، نشان .iiY    وiiH        و  زیرینبه ترتیب عناصر ماتریس مثلثی
.دهدماتریس غیرمنفیِ قطري را نشان می

، حاصل ضرب بردار نقـاط پـشتیبان در  بـردار احتمـاالت              18تا   15سمت راست معادالت    
.دهدمجهول مربوط را نشان می

نشان داده شده    24تا   19روابط   درتابع تقاضا    یبراي برآورد عوامل   GMEنهایت، مدل   در  
.است
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نظمی براي عوامل آن، تابع بیيلهیگر تابع هدف است که به وسنشان19يمعادله
. شودترین میبیش

. دهدبراي هر یک از محصوالت نشان میتابع تقاضا را 20يمعادله
. دهدفاکتورگیري چلوسکی را نشان می21يمعادله
. است0ماند گر  این است که امید ریاضی جزء پسنشان22يمعادله

. باشد1مجموع احتماالت نقاط پشتیبان باید برابر 23هايهبر اساس معادل
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.دهداحتماالت را نشان میهاي غیرمنفی بودن اندازه24هايهنامعادل
، عناصر ماتریس اهاي احتمال نقاط پشتیبانِ عرض از مبدبا حل مدل ریاضی باال، توزیع

18تا 15توان این عوامل را بر اساس روابط و می،دیآمیماند به دست شیب و جزء پس
.محاسبه نمود

ر گروه در ایران مصرف کل محصوالت هدر توابع تقاضاي برآورد شده، لگاریتم طبیعی 
هاي محصوالت متغیرهاي و لگاریتم طبیعی میانگین وزنی قیمت،متغیر وابسته1387در سال 

لگاریتم طبیعی مقدار تقاضاي گروه 25يدر رابطهنمونه،براي . توضیحی در نظر گرفته شد
محصوالت در نظرهاي دیگرهاي گروهغالت تابعی از لگاریتم طبیعی قیمت غالت و قیمت

.گرفته شده است

)25(
)ln,ln,ln,ln,ln,ln

,ln,ln,ln,ln,(lnln

cattonoilsugarhoneyproductsanimalfruitdried

fruitfreshmelonsvegandsummerygrainscerealscereals

PPPPPP

PPPPPfQ 

موجود در این conopt3و روش حل GAMSافزاري نرمیاز بستهGMEبراي حل مدل 
. )1995دراد، (شد بسته استفاده 

هاوري دادهآجمعيشیوه) ج
مـصرف محـصوالت نهـایی       يانـدازه قیمـت و     پـژوهش اطالعات استفاده شـده در ایـن        

ماننـد ، مربـوط هـاي  هـا از سـازمان    ایـن داده  . است 1387هاي مختلف در سال     کشاورزي استان 
آمـاري  هـاي ها و گـزارش آمارنامه،  )1387(ها  تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزي استان      ياداره

مرکـز آمـار ایـران      ،  )1388(نیـا   عبادي و سعدي  ،  )الف، ب و ج    1387(وزارت جهاد کشاورزي  
.آوري شدجمع)1388(ران بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایو،)1387(

هـاي مربـوط بـه مـصرف سـرانه      هاي مصرف هر محصول در کل کـشور بـا انـدازه        اندازه
)1385ر ایـران،    مرکـز آمـا   (و جمعیـت کـشور      ) 2008فائو  ،  1387معاونت امور تولیدات دامی   (

.محاسبه گردید
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نتایج و بحث
ها تک محصوالت کشاورزي، که در آنبا توجه به این که برآورد تابع تقاضا براي تک

شود، در عمل با افزایش بیش از حد متغیرهاي توضیحی و محصوالت منظور میيهمه
يهاي متقاطع در بازهبر آن، بسیاري از کششافزون. یمخطی مواجه بودهممانندهاییدشواري

يهالیو تحل،شوديبندگروهیشد محصوالت مورد بررسیسع. آمدمعقولی به دست مینا
امکان کنترل سیستم معادالت و تحلیل با این کار. ردیشده صورت گجمعيتقاضا بر کاالها

ندي بیی گیاهان، تقسیمژیاهاي فیزیولوبندي بر اساس ویژگیاین گروه. تر شدنتایج بیش
)1380(راد سالمی و کیانینتایج مطالعات ،کشاورزيهاي وزارت جهاد کشاورزي در آمارنامه

سازگاريآزمونبا)1386(کیانی و سالمی و ،کاالي مهم کشاورزي ایران21سازي جمعیبر
.صورت گرفته استایرانزيکشاوربخشدرهابنگاهییجغرافیاسازيجمع

محصوالت کشاورزي از گروه مختلف 14برآورد توابع تقاضا براي این پژوهشدر 
).1جدول (صورت پذیرفت 

تولید شده در ایرانيبندي محصوالت کشاورزي عمدهگروه.)1(جدول 
محصوالتگروهردیف

و برنج،گندم، جو، ذرتغالت1
و لوبیا،نخود، عدسحبوبات2
فرنگیزمینی، پیاز، گوجهسیبسبزیجات3
سبز، خربزههندوانه، خیارمحصوالت جالیزي4

هاي تازهمیوه5
انگور ، سیب، گالبی، مرکبات، موز، انار، گیالس و آلبالو، زردآلو، انجیر

و خرما
پسته، بادام و گردوهاي خشکمیوه6
گوسفند و بز، گوشت گاوگوشت قرمز7
گوشت مرغگوشت مرغ8
تخم مرغتخم مرغ9
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)1(ادامه جدول 
محصوالتگروهردیف
...و ،شیر، ماست، کره، پنیرلبنیات10
عسلعسل11
قند و شکرو شکرقند12
روغن نباتیروغن نباتی13
پنبهپنبه14

قهاي تحقیو یافته) 1386(، کیانی و سالمی )1380(راد سالمی و کیانی: خذام

يهاي محصوالت کشاورزي و محاسبهبراي گروهGMEيلهانتایج حاصل از حل مس
داده شده است2بع تقاضا در جدول هاي قیمتی خودي و متقاطع تاکشش

هاي مختلف محصوالتکشش قیمتی و متقاطع تقاضاي گروه.)2(دولج
محصوالت سبزیجاتحبوباتغالتنام محصول

جالیزي
هاي میوه

تازه
گوشت خشکبار

قرمز
گوشت 

مرغ
تخم 
مرغ

و قندعسللبنیات
شکر

روغن 
نباتی

پنبه

-927/0غالت
-528/0-025/0حبوبات

-112/0080/0876/0سبزیجات
محصوالت 

جالیزي
005/0005/0005/0803/0-

-190/0137/0144/0207/0955/0هاي  تازهمیوه
-029/0014/0025/0024/0026/0442/0خشکبار

-101/0072/1-910/0132/0129/0218/0039/0گوشت قرمز
-410/0090/0130/0119/0009/0005/0710/0760/0گوشت مرغ
140/0008/0012/0014/0008/0004/0010/0016/0510/0تخم مرغ
-030/0018/0040/0060/0031/0012/0069/0082/0120/0821/0لبنیات
-060/0004/0007/0012/0234/0-027/0008/0-052/0-029/0-036/0-042/0عسل

-064/0038/0015/0061/0029/0055/0002/0003/0004/0010/0146/0839/0و شکرقند
-007/0004/0007/0008/0005/0003/0002/0003/0003/0004/0005/0002/0184/0روغن نباتی

-060/0013/0092/0004/0017/0037/0019/0109/0002/0536/0-035/0-002/0-026/0-010/0پنبه
هاي تحقیقیافته: خذام
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دیگر جدول هايشمارهو است، قیمتی خودي هاي گر کششنشان2ناصر قطري جدول ع
بر اساس نتایج این . دهدمختلف محصوالت را نشان میهیهاي متقاطع میان گروهکشش

این گویاي.نددار1تر از ینیجدول، عموم محصوالت کشاورزي، قدر مطلق کشش قیمتی پا
مده در مطالعات آو تا حدود زیادي با نتایج به دست ،ضروري بودن کاالهاي خوراکی است

.خوانی داردهم)1383(زاده و نجفی فرجو )1386(باریکانی و همکاران مانندپیشین 
هاي کاالیی هاي متقاطع گویاي جانشین بودن گروهتر کششبر آن، مثبت بودن بیشافزون

گر  نشان) 1/0با میانگین حدود (هاي متقاطع ین بودن قدر مطلق کششیپا. دیگر استبراي یک
دیگرهاي بسیار ضعیفی در سطح کشور براي یکهاي کاالیی جانشیناین است که این گروه

در مصرف %1/0میانگین افزایش در قیمت کاالهاي یک گروه، تنها سبب تغییر به% 1و است،
ر اثر کاهش خرید بی که یین وضعیت این است که بودجهدلیل ا. گرددکاالهاي گروه دیگر می

. شودمیپخشها خرید دیگر گروهدرشود، یک گروه کاالیی آزاد می
هاي کاالها را مکملی میان گروهيدر مواردي که عالمت کشش متقاطع منفی است، رابطه

بنابراین، . است-025/0، کشش متقاطع میان گروه غالت و حبوبات راي نمونهب. دهدنشان می
% 025/0کاهش در مصرف حبوبات، سبب % 528/0افزایش در قیمت حبوبات، عالوه بر % 1

و ،البته قدر مطلق این کشش متقاطع بسیار کم است. شودکاهش در مصرف غالت نیز می
.نیستکردنیچندان استناد

شاید . ستا234/0، قدر مطلق کشش قیمتی عسل 2دیگر، بر اساس جدول ییدر نمونه
عسل تنها ي هزینه1387ولی باید به خاطر داشت که در سال ،مطابق انتظار نباشداین عدد 

افزایش % 1در واقع . ودبصرف شده براي مواد غذایی خانوارهاي ایرانی يهزینهاز % 056/0
. ي مصرف آن خواهد شدکاهش در اندازه% 234/0قیمت آن در سطح کل کشور، تنها سبب 

يخانوار یا بودجهيسهم آن در بودجه)پست، ضروي و یا لوکس(، عالوه بر نوع کاال بنابراین
.  نقش داردنتایج باال پیدایشتخصیص داده شده به کاالهاي خوراکی در سطح کالن، در 
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نهادهاگیري و پیشنتیجه
هده بـراي متغیرهـاي   بـود مـشا  ، مقابله با مشکل کـم     GMEکارگیري روش   دلیل اصلی به  

ایـن وضـعیت   . گـردد آزادي میيمورد استفاده در برآورد توابع است که منجر به کاهش درجه          
هـاي اقتـصاد سـنجی، در       هـا بـا روش    امکـان بـرآورد آن     نبوددار نشدن عوامل و یا      سبب معنی 

عریـف یـک فـضاي    ، با تGMEدر روش .  شودآزادي می  يصورت صفر یا منفی بودن درجه     
توان یک جـواب منحـصر بـه        نظمی، می ترین بی پشتیبان براي هر عامل و حل براي توزیع بیش        

هـا  ها حتـی از تعـداد مـشاهده       که تعداد آن   یبه دست آورد، و عوامل     1فرمبد يلهافرد براي مس  
دار این  هاي مقطع عرضی مناسبی براي قیمت و مق       جا که داده  از آن . تر است را برآورد کرد    بیش

یافتی مناسب  رهGMEرس نبود، روش    محصوالت در سطح کشور در سال مورد نظر در دست         
هاي خودي و متقـاطع حاصـل از بـرآورد توابـع تقاضـاي        کشش. شد دانستهبراي برآورد توابع    

ین محـصوالت نـسبت بـه       یتر گویاي کـشش پـذیري پـا       هاي محصوالت کشاورزي، بیش   گروه
هـاي  تر مـوارد، جانـشین    هاي مختلف در بیش   و این که محصوالت گروه     ،قیمت است  تغییرات

هـا در   کنندگان با کاهش محـصوالت یکـی از گـروه         بر این اساس، مصرف   . دان دیگرناقص یک 
این نتـایج   . نمایندگزین آن می  ها را جاي  سبد مصرفی خود به هر دلیلی، محصوالت دیگر گروه        

و ،نی بر کشش ناپذیري کاالهاي خوراکی بـه لحـاظ قیمتـی از سـویی           هاي اقتصادي مب  با نظریه 
. داردخوانیهمکنندگان ما از سویی دیگر رفتار واقعی مصرف

نتایج به دست آمده در این مطالعـه بـا مطالعـات پیـشین در خـصوص ضـرایب              يمقایسه
یمتـی بـه    هاي ق کشش تابع تقاضاي محصوالت کشاورزي در ایران، گویاي این است که کشش           

.مطالعات قرار دارددیگردست آمده در این تحقیق در طیف ضرایب به دست آمده در 

1- Ill-Posed
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ـ بنا بر نتایج این تحقیق، به و       هـاي کـافی در اختیـار نیـست و یـا           ژه در مـواقعی کـه داده      ی
GMEروش فـراوان نیـاز دارد،  يهاي آماري کافی به صرف وقـت و هزینـه         آوري داده جمع

. استاقتصادسنجی براي برآورد توابع يهای مناسب در کنار روشیگزینه
شـود،  زیادي از متغیرها تعیین    شمارتاثیرات خودي و متقابل     باید  ، در مواردي که     سرانجام

بینـی  نمایی بـراي پـیش  تواند راهنتایج این تحقیق، می. گرددنظمی توصیه می  ترین بی روش بیش 
. بازار محصوالت کشاورزي در سطح کشور باشدبراران گذآثار تصمیمات سیاست

منابع 
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