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  یلبن یهافرآوردهبرای تقاضای خانوارهای شهری ایران 
 3ی*، محمد رضوان2هیلسکوکال یرزادیش هی، سم1بستان داهللی

 

 چکیده
. در پردازدیم 1382-1398 یمانزدوره در  رانیاخانوارهای شهری توسط  ر و ماست(یره، پنک، تقاضای لبنیات )شیر یحاضر به بررس مقاله

ایج نت استفاده شد.ضا، های دیگر تقاپذیری باال نسبت به مدلبه دلیل انعطاف QESو  QAIDS ،AIDS تقاضایسیستم  سهاز  ین بررسیا
که  دهدیمورد شده نشان در الگوهای تقاضای برآ AICو  SCپسماند، آماره  یهاجمله، نرمال بودن داریمعنحاصل از تعداد ضرایب 

مرتبط با  یهاادهده رفتار ری از تقاضای محصوالت مورد بررسی دارد و بهتر توانستنسبت به الگوهای دیگر برازش بهت QAIDSالگوی 
 کنندگانصرفمکره نزد  ست، پنیر ونشان داد که شیر، ماهای درآمدی و قیمتی حاصل از کششنتایج  گروه کاالیی لبنیات را تبیین نماید.

پنیر  هری، شیر ونوارهای شنتیجه گرفت که برای خا توانیمدرآمدی ی هاکششکاالهای نرمال هستند. با توجه به میزان  شهری ایران
ی مسو با تئورهو منفی  و کره پنیر ی خود قیمتی شیر، ماست،هاکششهمچنین . باشندیم و کره و ماست کاالیی ضروری کاالیی لوکس

ل، فقط کره هار تا محصوچآید. بین ها کاهش میآنهای لبنی منتخب تقاضا برای عبارت دیگر با افزایش قیمت فرآوردهباشند. بهتحقیق می
ی گذاراستیسدر  شودیمنهاد پیشای باهم ندارند. گونه رابطهو ماست براساس کشش متقاطع مکمل همدیگر بوده و مابقی محصوالت هیچ

زان وامل بر میعدیگر  ملی در خصوص سبد کاالیی لبنیات به تقاضای این محصوالت از سوی خانوارهای شهری و اثرگذاری قیمت و
 تقاضای خانوارها توجه شود.

 

  .اتی، لبن2مخارج درجة  ستمیس، آلدهیا بایتقر یتقاضا ستمیس،  ترجیحات کلیدواژه:
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 مقدمه
زندگی  رشد و ادامه یذایی هستند که تقریبا تمام مواد الزم براغمواد  نیترلبنی یکی از با ارزش یهاشیر و فرآورده

اد و صاقت از جمله اقلیم، فلبنی با توجه به شرایط مختل یهافرآوردههستند. هر ساله میزان تولید شیر و  انسان را دارا

رف شیر و ص. با توجه به اهمیت م(1396)نقوی و همکاران،  مختلفی را شاهد بوده است ت، نوسانایگذاراستیس

از جمله ایران است.  فدر کشورهای مختل هاتدولول همواره مورد توجه صالگوی تغذیه، این مح آن در یهافرآورده

. شودیملبنی در این کشورها اتخاذ  یهافرآوردهرف صحمایتی برای افزایش تولید و م فمختل یهااستیس رونیااز 

 کشورهای" در خانوارها درآمد متوسط افزایش با ،2020 در سال سازمان خوار و بار کشاورزیگزارش  براساس آخرین

در  اتیلبننشان داده مصرف  هایبررس. کندیلبنی افزایش پیدا م یهامصرف شیر و فرآورده برای اتقاض "صنعتی

که با افزایش درآمد خانوارها، در  یاگونهبهجوامع با سطح درآمد و میزان درآمد قابل استحصال رابطه مستقیم دارد 

از اوایل دهه . ابدییم افزایشر محصوالت لبنی برای شیر و دیگ تقاضادنیا،  افتهیتوسعهکشورهای درحال توسعه و 

، مصرف گوشت سه برابر و مصرف دنیا دو برابر توسعهدرحالمیالدی تاکنون سرانه مصرف شیر در کشورهای  1960

مرغ پنچ برابر شده است. بر پایه این گزارش در برخی از مناطق فقیر دنیا از قبیل کشورهای جنوب صحرای تخم

طبق این گزارش، . در دو دهه اخیر نه تنها رشد نکرده است بلکه روند نزولی هم داشته است اتیلبنآفریقا مصرف 

 هاآن، اول کشورهایی که سرانه مصرف شیر در رندیگیکشورهای دنیا از نظر سرانه مصرف شیر در سه گروه جای م

رهای آفریقای شمالی در این گروه قرار کیلوگرم در سال است. استرالیا و کشورهای اروپای غربی و کشو 150باالتر از 

بین و  در سطح متوسط قرار دارد هاآنلبنی در  یهاگروه دوم شامل کشورهایی است که سرانه مصرف فرآورده. دارند

دسته  .التین در این دسته قرار دارند ایران، هند، ژاپن، کنیا و کشورهای آمریکای. کیلوگرم در سال است 150 تا 30

کیلوگرم  30ی هستند که سرانه مصرف پایین دارند و میزان مصرف ساالنه در این کشورها کمتر از سوم کشورهای

است ویتنام، سنگال و اغلب کشورهای جنوب شرقی و شرق آسیا و کشورهای واقع در آفریقای مرکزی در این دسته 

درصد از انرژی  4تا  3آسیایی مردم در کشورهای آفریقایی و : فائو در گزارش سال جدید خود اعالم کرد. جای دارند

در کشورهای اروپایی و کشورهای واقع در  کهیدرحال، کنندیمورد نیاز خود را از مصرف شیر و لبنیات تامین م

در کشورهای آفریقایی و . شودیلبنی تامین م یهادرصد از انرژی مصرفی مردم از شیر و فرآورده 6اقیانوسیه بالغ بر 

در  کهیدرحال کنندیتامین م لبنیاتدرصد از پروتئین مورد نیاز خود را از مصرف  8 تا 6 آسیایی مردم تنها

در تامین پروتئین مورد نیاز مردم  ی آنهافرآوردهو  قاره آمریکا و اروپا، سهم شیر افتهیکشورهای صنعتی و توسعه

ز چربی مورد نیاز مردم از مصرف لبنیات درصد ا 7درصد است. از طرف دیگر در قاره آسیا و آفریقا تنها  19بیش از 

درصد چربی مورد نیاز بدن افراد از  14در کشورهای اقیانوسیه و آفریقای شمالی و  12، ولی در اروپا شودیتامین م

لبنی  توالصموجود، تقاضای جهانی برای مح تبراساس آمار و اطالعا. (2020)فائو،  شودیمصرف لبنیات تامین م

ات یلبن یالمللنیبون یفدراس یهادادهبراساس ن یهمچن (.OECD ،2019) رو به افزایش است یاندهیفزا طوربه

 کهیطوربهره است کمربوط به محصول  یمحصوالت لبن یدهه گذشته برا یکمت در ین نوسانات قیشتری(، ب2019)

شتر از یل آن استفاده بیه دلکداشته است  یلبن یهافرآوردهگر ینسبت به د 2017در سال  یمتید قیش شدیافزا

 باشدیم توسعهدرحال یشورهاک ژهیوبهدر جهان  کنندگانمصرفحات یرات در ترجییو تغبرای تهیه آن رخام یش

در جهان و  یلبن یهافرآوردهش مصرف ین آمار نشاندهنده افزایا یعبارتبه(. 2019ی لبنیات، المللنیبون ی)فدراس
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 یلبن یهافرآوردهن آمارها، رشد ساالنه مصرف یآن است. براساس هم یتقاضاش یجه افزایمت آن در نتیش قیافزا

و  1(. در نمودار OECD ،2019درصد بوده است ) -24/17بالغ بر  2008-2017 یران در بازه زمانیر در ایش ژهیوبه

 ه است.مشخص شد 1377-1398 یدوره زمان یران برایدر ا یلبن یهافرآوردهمت ساالنه یمقدار مصرف و ق 2

 

 
  (1377-1398ران )یدر ا یلبن یهافرآورده(: مقدار مصرف 1نمودار )

 (1398)منبع: سازمان آمار ایران، 

 

 
 

 (1377-1398ران )یدر ا یلبن یهافرآوردهمت ی(: ق2نمودار )

 (1398)منبع: سازمان آمار ایران،  

دارد اما در  یران روند نزولیدر ا یلبن یهاوردهفرآقابل مشاهده است مقدار مصرف  2و  1 یدر نمودارها طورکههمان

داشته و  یامال صعودک یه روندکر یره و پنکمحصول  ژهیوبهاست.  یروند صعود یدارا هافرآوردهن یمت ایمقابل ق

ی هاوردهآفر( علت کاهش مصرف 1392) زادهنیحسر و ماست دارند. براساس مطالعه یبا ش یامالحظهتفاوت قابل 

لبنی و عدم دسترسی  یهافرآوردهبه  کنندگانمصرفیران، افزایش قیمت، کاهش کیفیت، کاهش اعتماد لبنی در ا

ها، قیمت خوراک دام در یک دهه گذشته افزایش یارانه هدفمندی طرح زیآمتیموفق بیان شده است. با عدم اجرای

رو شد، از این دکنندهیننده به تولکاز مصرف ریششد که منجر به عدم انتقال یارانه  حذف شیر ارانهی یافت و

 اند.شده روروبه راکد بازاری مجبور به افزایش قیمت شده و در نتیجه با شده و تولیدکنندگان نیز متضرر کنندهمصرف
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همچنین  .(1399اران، کو هم یاست )سخ شده تبدیل باطل چرخه یک به قیمت افزایش درپیپی روند ترتیب این به

 مشکالتی چنین و اثر آن بر تولید شیر، باعث مشکالت بیشتر در این زمینه شد. در نتیجه یمیقلرات اییبه دلیل تغ

 درشود.  کم خودکفاست، تقریبا   شیر تولید حوزه در که کشوری عنوانبه ایران مصرف شیر سرانه شده سبب

که در سن رشد  یرانیا نوجوانان نیهمچنان در ب اتیو لبن ریکه مصرف ش ه شدنشان دادز ین گرید یامطالعه

 یهافرآورده یتقاضا یان شده بررسی(. با توجه به مطالب ب2012اران، کن و همکی)نم نامطلوب است اریبس باشندیم

 ت است.یحات افراد حائز اهمیامل از ترجکق و یران در جهت فهم دقیدر ا یلبن

بر  ه خانواربودج آن در ادیدارد و سهم ز ینفراوا تیبودجه خانوار اهم یزیردر برنامه ییو مصرف مواد غذا هیتغذ

 ورد توجهمخدمات  ودرآمد خانوار به کاالها  صیتخص لی. تحلدیافزایم خوراک خانوارها یبرآورد تابع تقاضا تیاهم

از  هندیآ یهاازین و حاتیترج صیکاالها و خدمات به منظور تشخ یبوده و برآورد تقاضا استمدارانیاقتصاددانان و س

زی و ی تقاضای انواع محصوالت کشاورهامدلا به بررسی یمطالعات بسیاری در دن رخوردار است.ب تیاهم

 .شودیمشاره داخل کشور ا ن مطالعات انجام شده در خارج ویدر ادامه به برخی از ا. اندپرداختهغیرکشاورزی 

 تقاضای و روتردام مدل دو راکی،خو مواد تقاضای تابع تخمین مختلف برای یهااز میان مدل(، 2007) 1سک و بارنت

، دادنشان  هاآنمطالعه ند. با استفاده از روش مونت کارلو با هم مقایسه کردرا  غیرخطی و خطی آلهدیا تقریبا 

. اگر کشش کنندیجانشینی بین کاالهای مختلف نسبتا  باالست، هر دو مدل خوب عمل م کشش کهیهنگام

و  2استیسی نسبت به مدل روتردام برتری دارد. آلدهیا، مدل تقاضای تقریبا  بین کاالها خیلی زیاد است جانشینی

یی که مشمول مالیات هانوشابهتقاضای  3دومدرجه آلدهیابا استفاده از سیستم تقاضای تقریبا  (،2017همکاران )

 دادنشان  جینتاودند. قیمتی را محاسبه نم کششرا برآورد و  شدندیمی قندی پیشنهادی آفریقای جنوبی هایدنینوش

 اتیمالاعمال در مصرف، از  یکاهش قابل توجه کهیطوربهکشش قیمتی باالیی دارد محصوالت  نیا یکه تقاضا برا

(، با بررسی تقاضا برای گوشت در کنیا با استفاده از تقریب خطی سیستم 2018و همکاران ) 4مامینا. شودیمناشی 

کاریر و کنیایی کاالهای نرمال هستند.  کنندگانمصرفه انواع گوشت برای ک دریافتند 5آلدهیاتقاضای تقریبا 

 آلدهیا( به بررسی تقاضای غذا و امنیت غذایی در کنیا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا 2018همکاران )

ی هاشوکپرداختند. نتایج کشش قیمتی و درآمدی نشان دادند که خانوارها حساسیت باالیی در مقابل  دومدرجه

 وگوشت و ماهی جز کهیطوربهمنفی بدست آمدند.  هاکششمثبت و دیگر  یبازار دارند. همچنین کشش درآمد

ای معمولی در نظر گرفته شدند. کااله جاتیو سبز وهی، میغالت، محصوالت لبن. اما شوندیمکاالی لوکس محسوب 

کاالی معمولی تلقی  وگوشت و ماهی جز اندوابستهد برای خانوارهای روستایی که عمدتا به تولیدات خو کهیحالدر

سعودی برای عسل عربستان ی با عنوان تجزیه و تحلیل تقاضای امطالعه(، در 2020) 6النفیسه و الدرین .دنشویم

قیمتی تقاضای عسل طبیعی کشش خودبه این نتیجه رسیدند که  آلدهیاوارداتی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا 

(، به بررسی 2020و همکاران ) 7گرشوناست.  داریمعنتی از یمن، استرالیا، آرژانتین، مکزیک و آلمان منفی و واردا

                                           
1 Barnett and Seck 
2 Stacey 
3 Quadratic almost ideal demand system (QUAIDS) 
4 Mumina 
5 Linear Approximation of AIDS (LA/AIDS) 
6 Alnafissa  and Alderiny 
7 Gershon 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227620300314#!
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( در ریرفقیغ)بسیار فقیر، فقیر و  کنندگانمصرفگروه کاالیی مواد غذایی در سه گروه از  14ی تقاضای هایژگیو

پرداختند. نتایج نشان  درجه دوم آلدهیاقاضای تقریبا سیستم تدر کشور غنا با استفاده از  یو شهر ییمناطق روستا

 یکاالهاهستند که بدان معنی است عالئم مثبت  ییی دارامواد غذا یهاهمه دسته برای درآمد کششداد که 

در که  دادنشان  ی مواد غذاییهاگروهی متیاست. کشش ق غنا کشور کنندگانمصرفی هاگروهی در همه یمعمول

افراد  شتریب واکنش مثبت و دارای مقدار بیشتری است که بیانگر ریفق ریغنسبت به گروه افراد  ریفق اریافراد بسگروه 

  .باشدیمی غذایی هاگروه متیق راتییبه تغ ریفق اریبس

به  ظاهرا  نامرتبط ونیرگرس نیو روش تخم مطلوب با  یتقر یتقاضا ستمیبا استفاده از س (1388بهمنی و اصغری )

 در ییروستا کنندگانمدل، مصرف جی. با توجه به نتاندپرداخت ییروستا یخوراک خانوارها یبع تقاضابرآورد توا

نان، برنج و  رگروهیز یمتینکرده است. کشش ق رییتغ ییروستا یخانوارها قهیو سل هستند یدچار توهم پول یموارد

 یهاگروهریز انیاز م عالوهدار است. بهمق نیشتریب مرغو تخم اتیگروه لبنریز یمتیمقدار و کشش ق نیغالت کمتر

نان، برنج  رگروهیاست. ز یضرور مرغو تخم اتیگروه لبنریگروه نان، برنج و غالت لوکس بوده و زریمختلف خوراک، ز

گوشت قرمز و  رگروهیمکمل است. ز دیگوشت قرمز و سف رگروهیو با ز نیتخم مرغ جانش و اتیلبن رگروهیو غالت با ز

با استفاده  یمواد لبن یرو یرانیا یمخارج خانوارها( 1391کوهبر ) است. نیجانش مرغو تخم اتیروه لبنگریبا ز دیسف

دابل هاردل  ی. از الگودادکشور مورد برآورد قرار  ییو روستا یشهر یدرآمد خانوارها نهیهز 1388 یآمار یهااز داده

جمالت اختالل استفاده شد.  عیم نرمال بودن توزو عد انسیوار یکاکس و در نظر گرفتن ناهمسان-باکس حیبا تصح

 کینسبت به هر اتیسرانه مصرف لبن نهیهز یانیو نقطه م یاهیحاش یها، کششآمدهبدست بیبه دنبال برآورد ضرا

چون سن سرپرست هم یاجتماع یهایژگیو ریتأث انگریبدست آمده، ب جیمحاسبه شدند. نتا یحیتوض یرهایاز متغ

 یرهایبوده است. ضمنا  متغ اتیو بعد خانوار بر مصرف لبن التیتحص زانی، مهاآنبودن  ییروستا ای یخانوار، شهر

 نهیبر هز رگذاریتأث یاقتصاد یرهایمتغ ات،یلبن متیو شاخص ق یاز مواد لبن کیهر یخود متیدرآمد خانوار، ق

 سهم یدر طول دوره مورد بررس هکنشان داد ( 1391و شرافتمند ) یزدانینتایج مطالعه  خانوار هستند. اتیلبن

قیمتی  یهامحاسبه کشش. ر استیش یانهیوار به مراتب بیشتر از سهم هزاز بودجه خان یلبن یهافرآورده یانهیهز

ر ییدر تغ تواندیممت ین ابزار قیشش هستند. بنابراکبا ن محصوالتیه اکاز آن است  کیحا یلبن یهاشیر و فرآورده

العمل زیادی خود عکس مت ازیرات قیینسبت به تغ کنندگانشود و مصرف الت موثر واقعن محصویا یمقدار تقاضا

برای شیر و  آلدهییبا  اتقر یستم تقاضایرد سکارک یآمار یارهایز معیو ن یاقتصاد یهایطبق تئور. دهندینشان م

با  را ریماست و پن ر،یش یبرا تقاضا( 1393روزجاه )یو ف بهارشیپ بهتر از مدل روتردام است. ،یلبن یهافرآورده

 آلدهیا با  یتقر یتقاضا ستمیدر چارچوب س 1388 - 1363 یهاسال به مربوط یزمان یسر یهادادهاستفاده از 

در  ریو پن ریش دهدیماست و نشان  یمتیخودق یهاکششبودن تمام یمنف انگریمطالعه ب نیا جی. نتاردندکبرآورد 

حساس است. تمام  اریبس متیق راتییماست در مقابل تغ یاما تقاضا راند؛یناپذ کشش متیق راتییمقابل تغ

 ریو ماست و ماست و پن ریش نیب ینیوجود رابطة جانش انگریاست و محاسبة کشش آلن ب مثبتی درآمد یهاکشش

روش با استفاده از ( 1394نتایج حاصل از مطالعه دانشیار و همکاران ) است. ریو پن ریش نیب یمکمل و رابطة

و  AIDS ،CBS  ،NBRمانند مدلتقاضا  یهاستمیسو  1363-1392رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری طی دوره 

اول تا دهم خانوارهای شهری مطابق انتظار تئوریک  یهاخود قیمتی در دهک یهاکه تمامی کششنشان داد  رتردام



 

1083 

تر از یک بود که حاکی از لوکس شهری، بزرگچهارم  ک. کشش درآمدی کاالی پنیر به جز در دهباشندیو منفی م

 العملعکس یمختلف درآمدی و نحوه یهامتقاطع قیمتی محاسبه شده از گروه یها. کششباشدیبودن این کاال م

ها نسبت به هم کاالها در بعضی از دهک کهیطوررات قیمت و درآمد متفاوت است. بهها نسبت به تغییاین گروه

 ،یعادات مصرف ریبا لحاظ کردن تأث( 1394اران )کو هم یذریچها مکمل یکدیگر بودند. دهکجانشین و در بعضی 

اقالم  یتقاضا یبررس یبرا افتهیمیتعمو رتردام  یر آسارسون، شامل مدل ایپو یمتداول در برآورد تقاضا یسه الگو

 جی. نتاردندکاستفاده  رانیا در یشهر یخانوارها یبرا زهیپاستور و کره ریماست، پن ر،یشامل ش یمصرف لبنپر

 ریوجود تأث ،یآزمون والد در مدل ر جیانتخاب شد. نتا مناسبی الگو عنوانبه یآن است که، مدل ر دیپژوهش مو

در  یشهر یخانوارها یمحصوالت لبن یکرد. پس تقاضا دییتأ را با قوت یلبن یهر چهار کاال یبرا یعادات مصرف

(، با استفاده از 1395و محمدی ) سلوطیعطائنتایج مطالعه  .ستیو درآمد ن متیق راتییتغ ریتنها تحت تأث رانیا

نشان داد که برای استان مازندران  1367 -1392برای دوره زمانی  INBR( و مدل SIDSمدل تقاضای معکوس )

 گوشت قرمز محصولی لوکس و گوشت سفید و آبزیان محصولی نرمال و ضروری هستند. همچنین کشش جبرانی و

 حذف اثرات بررسی(، به 1396ی )رکنشاه ناطقیو  فرازمندغیرجبرانی متقاطع نشان از جانشینی انواع گوشت دارد. 

 از استفاده با 1376-1393ایران طی دوره  شهری مناطق در درآمد باال با و درآمد کم یهاگروه تقاضای بر نان یارانه

نشان داد  هاآنپرداختند. نتایج مطالعه  معادالت به ظاهر نامرتبط ستمیبرآورد س و روش آلدهیا با یتقرتقاضای  تابع

 100 شیبا افزا کهیطوربه کشش و ضروری است.کم ییبرای هر دو گروه کم درآمد و با درآمد باال کاالکه نان 

 .هنددیم درصد از تقاضای خود را کاهش 25 درصد و گروه با درآمد باال 48 نان، گروه کم درآمد متیدرصدی ق

و درآمد خانوار از سال  ییکاال یهاانواع گروه ینهیهز یهابا استفاده از داده (1396) یبشرآبادیمهرابو  نژادیمانیسل

 نیو از ا کردندشهر تهران برآورد  یخوراک خانوارها یالگو آلدهیا یدر شهر تهران، تابع تقاضا 1393 یال 1360

در مدل حاضر  یمورد بررس ییکاال یها. گروهوردندبدست آرا  اتیلبن یو درآمد یمتیمتقاطع و ق یهاکشش قیطر

از آن بود که  یبدست آمده حاک جیبوده است. نتا یرخوراکیغ یو کاالها یخوراک یکاالها ریگوشت، نان، سا ات،یلبن

  گوشت دارد. متیدرآمد و ق ،اتیلبن متیبا ق یدر شهر تهران رابطه مثبت اتیلبن یتقاضا

از مطالعات داخلی و خارجی پیداست، عوامل مختلفی بر تابع تقاضای محصوالت کشاورزی اثرگذار  طورکههمان

که محصوالت استراتژیک در جهت تامین عناصر جاییهستند که مهمترین آن، عوامل قیمتی هستند. همچنین از آن

تامین و پایداری تولید و مصرف این نوع مداران بیشتر در مورد نیاز بدن از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نیز سیاست

در کنند، در اکثر مطالعات به بررسی تقاضای محصوالت مهم و استراتژیک پرداخته شده است. محصوالت تالش می

های مدون و نتیجه مطالعه عرضه و تقاضای محصوالت استراتژیک و بررسی ترجیحات افراد در جهت اجرای سیاست

 یدرآمد یهادهک یبراآن  بودنیضرورو  اتیلبنبا توجه به آمار مصرف خوردار است. مناسب از اهمیت باالیی بر

مطالعه  در یک دهه گذشته و اثر آن بر ترجیحات مصرفی خانوارهای ایرانی، هاارانهدر ایران و هدفمندسازی ی نییپا

 تر و بهتر،دقیق یزیرنامهبری و گذاراستیبرای سات یسبد لبنبه منظور شناخت ترجیحات مصرفی  داردسعی حاضر 

این حوزه  گذاراناستیسو از این طریق مدیران و با توجه به آمار و اطالعات جدید بپردازد  به برآورد توابع تقاضا

یستم ، با استفاده از سه سین بررسیدر ا رونیاهدفمندتر اجرا کنند. از  صورتبهرا  هااستیسو  هابرنامه توانندیم
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همچنین تاکنون  پرداخته شد. رانیو ماست در ا ریکره، پن ر،یش یتقاضابه برآورد  (QESو  AIDS ،QAIDSتقاضا )

 در برآورد تقاضای محصوالت کشاورزی استفاده نشده است.  QESدر مطالعات داخلی از سیستم تقاضای 
 

 روش تحقیق
اضای تک تابع تق نگرش این است کهی، اساسا  دو نگرش برای برآورد تابع تقاضا وجود دارد. یک شناسروشبه لحاظ 

 کهنیات ست: نخسای اقتصادی تصریح و برآورد شود. این روش با سه ایراد مواجه هاهینظری بدون توسل به امعادله

در تابع  کهنیاوم دروش انتخاب فرم تابعی معادالت تقاضا و متغیرهای موجود، قراردادی و فاقد توجیه نظری است. 

ا الت تقاضآورد معاددر این روش قید بودجه در بر کهنیاو سوم  شودیمفرض  زابرونتمام متغیرها  گرفته شده، کاربه

 را برآورده شودیمتحمیل  هاآن، لذا پارامترهای برآورد شده قیودی را که بر اساس نظریه تقاضا بر شودینملحاظ 

 شکل ابتدا روش ینا. متغیرهاست انتخاب و ادالتمع فرم تعیین در تقاضا نظریه از استفاده دیگر، نگرش. سازندینم

 این از حمیل وت موجود متغیرهای بر قیودی سپس استخراج و کنندگانمصرف رفتار ریاضی الگوی از تقاضا معادالت

مهجوری،  و)قربانی  ابدییم کاهش نیز نیاز مورد آماری یهاداده میزان و شودیم برآورد مستقل عوامل طریق

 .شودیمی تقاضای مورد مطالعه پرداخته هاستمیسامه به معرفی در اد(. 1395

 

 آلدهیاسیستم تقاضای تقریبا 

 افتهیمی( با فرم تعمنهی)هز جگروه مخار یرا بر مبنا آلدهیسیستم تقاضای تقریبا ا( 1980) 1و مولبائر تونید

، حسط نیاست. در واقع ا یانهیع هزاز تواب یامجموعه انگریکه ب دکردنمعرفی  2متیق حمستقل از سط یتمیلگار

. این توابع دهدیمی داده شده نشان هامتیدر ق تیاز مطلوب سطح مشخصیبه  یابیدست یرا برا نهیحداقل هز

( هستند. گروه p( و سطح قیمت )u) که تابع دو عامل مطلوبیت شوندیمنشان داده  e(u,p) ی به صورت انهیهز

 (.1980)دیتون و مولبائر،  شوندیمنمایش داده  1به صورت رابطه  PIGLOGمخارج 

(1)  
معیشت  ح حداقلبین صفر و یک قرار دارد. مطلوبیت صفر بیانگر زندگی در سط کنندهمصرفدر این رابطه مطلوبیت 

بیت صفر یا هزینه هزینه الزم برای رسیدن به سطح مطلو دهندهنشان a(p) و مطلوبیت یک بیانگر حداکثر رفاه است.

تابع مخارج  هزینه الزم برای رسیدن به سطح مطلوبیت یک یا هزینه رفاه است. دهندهنشان b(p)یشت است و مع

 یر را دارد:شکل زAIDS  تابع مخارجدر نهایت . باید همگن از درجه یک باشد هامتیق، نسبت به سطح کنندهمصرف

(2) 
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iP  شاخص قیمت مربوط به کاالیi ام وn .تعداد کاالهای موجود در سیستم است α  و وγ ایی هستند که پارامتره

: )دیتون شودیمزیر تعریف  صورتبه)شاخص قیمت ترنسلوگ( AIDS شاخص قیمت الگوی  ln pباید برآورد شوند. 

 (.1980و مولبائر، 

                                           
1 Deaton and Muellbauer 
2 Price Invariant Generalized Logarithmic (PIGLOG) 
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(3) 
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ابع غیرخطی از پارامترهاست و بودن شاخص قیمت یک ت زادرون لیدلبه( 3شود تابع )مشاهده می طورکههمان

ی غیرخطی و آمار و هاروشو برای برآورد ضرایب، به  دهدیمرا تشکیل  1غیرخطی آلدهیاسیستم تقاضای تقریبا 

 العات کافی نیاز است.اط

  

  2QAIDS دودرجه آلدهیاسیستم تقاضای تقریبا 

 ( به فرم کلی زیر ارائه شد:9719) 3درجه دو توسط بانک و همکاران آلدهیاسیستم تقاضا تقریبا 

                       (4)  
                                                                                                                 

شاخص قیمتت  کل مخارج،  ، jقیمت کاالی  )شیر، ماست، پنیر و کره(،  iسهم بودجه کاالی  که درآن 

 تمشتکال که دارد را مزیت ینا دو جهدر آلدهیاپارامترهای مدل هستند. سیستم تقاضای تقریبا  ، ، ، استون و 

 را مگنتیه نظیتر ممرسو خطی هاییتودمحد لعماا نمکاا و دهنمو فعر را تالدمعا سیستم غیرخطی آوردبر از ناشی

 یرو را رجمختا و هاقیمت اتتغییر غیرخطی هایکنشوا که ستا پذیرجمع تقاضای سیستم بهترین و سازدیم همافر

 .دهدیم ننشا ما به تقاضا

 

 )4QES) سیستم مخارج درجة دو
( ارائه شد. این سیستم از تابع مطلوبیت غیر مستقیم که به فرم 1978) 5سیستم مخارج درجه دو توسط پوالک و والز

 (.1978)پوالک و والز، زیر است:  صورتبه. فرم کلی این سیستم دیآیم دستبهمعروف است،  Gormanتابعی 

)5(  

که برای حداقل معتاش الزم استت و مجموع مخارجی است  حداقل مصرف کاالست،  در این معادالت 

بتردار قیمتت  Pاز آن است.  ترکمبه ترتیب میل نهایی به مصرف در ارتباط با درآمد بیش از حداقل معاش و  و  

 مقدار تقاضا است.   qمخارج و  x، کنندهمصرف

ها، . دلیل استفاده از این مدلشودیمگرفته  کاربه یلبن یهافرآوردهدر این پژوهش هر سه مدل در برآورد تقاضای 

است )پانگریبو و های تئوری تقاضا و قابلیت به حساب آوردن انحناء و غیرخطی بودن در قانون انگل ویژگیدارا بودن 

مدلی که بهتر بتواند رفتار مصرفی خانوارهای شهری را توضیح دهد، انتخاب و  (. از بین سه مدل،2011تاسگای، 

برای انتخاب الگوی مناسب از معیارهای تعداد . شودیمی قیمتی و درآمدی براساس ضرایب آن محاسبه هاششک

و عدم وجود خودهمبستگی  بودننرمالسیستم تقاضا، ایستایی،  یدهندگحیتوض، قدرت داریمعنپارامترهای 

                                           
1 Nonlinear Almost Ideal Demand System 
2 Quadratic Almost Ideal Demand System 
3 Bank 
4 Quadratic Expenditure System 
5 Pollak and Wales 
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ی مخارج مصرفی ساالنهی هادادهاز  یلبن یهافرآوردهبرای برآورد تقاضای  .شودیمی پسماند استفاده هاجمله

استفاده شد. آمار مربوط به مخارج مصرفی خانوارهای شهری از  1382-1398ی زمانی دوره یبراخانوارهای شهری 

که هر سال از سوی این مرکز  رانیمرکز آمار اسوی درآمد از - نهیهز یهاپرسشنامه در قالب شدهیآورجمع یهاداده

برای برآورد است. برای کل کشور خانواده  260000استان ایران و  30برای  هادادهآمد. این  ، بدستشودیممنتشر 

 استفاده شده است. Shazam11افزاری ها نیز از بسته نرممدل

 

 ی پژوهشهاافتهی
الی برای سبد کا QES و QAIDS ،AIDSمختلف تقاضا شامل  یهاستمیسدر این قسمت نتایج حاصل از برآورد 

 سیستمی عادالتم برآورد بمنظور لینیات )شیر، ماست، پنیر و کره( برای خانوارهای شهری ارائه شده است. انواع

 شده رآوردب نهایت، در و حل معادله آن اساس بر را معادالت دیگر سپس و حذف را معادالت از یکی شده، ذکر

شهری  کنندگانمصرفرفتار  تواندیمدلی که ، بهترین مهامدلکه با استفاده از برازش  شدهیسعدر بخش اول . است

ای هد و داررا توضیح د هادادهانواع لبنیات در ایران را نشان دهد و همچنین از نظر اقتصادسنجی به خوبی رفتار 

واع اضای اندرآمدی و قیمتی تق یهاکششسازگاری باشد انتخاب شود. در بخش دوم پس از انتخاب بهترین مدل، 

 حداکثر برآوردگر زا استفاده با شده ارائه یهامدل از یک هر در تقاضا یهامعادله سیستم ده است.لبنیات محاسبه ش

( 2)در جدول  AIDS و( 1در جدول ) QAIDSپارامترهای برآوردی  .شد برآورد غیرخطی صورتبه درستنمایی

 نشان داده شده است.

 
  QAIDSمحاسبه شده الگوی  ضرایب -1جدول 

QAIDS پنیر ماست شیر 
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(3/83) 

**0/05 

(2/49) 

 

***0/13 

(8/11) 

***0/08- 

(4/28-) 

***0/04- 

(3/55-) 

  
***0/27 

(4/45) 

***0/08- 

(2/69-) 

   
**0/62- 

(2/00-) 

 
0/01- 

(0/41-) 

2/68 

(1/49-) 

**0/26- 

(2/49-) 

 .(باشندیم tپرانتز نشان دهنده آماره ماخذ: نتایج تحقیق )اعداد داخل                         

 درصد(ی در سطوح یک، پنج داریمعنبه ترتیب )***، **                        

 
 
 
 

  AIDSمحاسبه شده الگوی  ضرایب -2جدول 

AIDS پنیر ماست شیر 
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***0/50 

(4/50) 

***1/29 

(8/56) 

***0/76- 

(2/87-) 

 
0/08 

(0/92) 

***0/60 

(6/84-) 

***0/88- 

(5/42-) 

 

***0/09 

(2/59) 

0/07 

(0/97) 

0/08 

(0/93) 

  
0/02- 

(0/17) 

**0/37 

(2/43) 

   
**0/62- 

(2/00-) 

 .(باشندیم tپرانتز نشان دهنده آماره ماخذ: نتایج تحقیق )اعداد داخل                         

 درصد( ی در سطوح یک، پنجداریمعنبه ترتیب )***، **                         

 

 ( نشان داده شده است. 3در جدول ) QESپارامترهای برآوردی 

 

 QESمحاسبه شده الگوی  ضرایب -3جدول 

QES کره پنیر ماست شیر 

 
1/38 

(1/06) 

***11/64 

(7/01) 

***0/64 

(3/48) 

***0/38 

(3/08) 

 

**0/25 

(2/03) 

***1/11 

(4/83) 

*0/53- 

(1/90-) 
 

 
0/63 

(0/20) 

11/65 

(1/00) 

0/18- 

(0/27-) 

0/80 

(0/91) 

 .(باشندیم tپرانتز نشان دهنده آماره ماخذ: نتایج تحقیق )اعداد داخل                         

 (درصدو ده  ی در سطوح یک، پنجداریمعنبه ترتیب )***، ** و *                         

 بیترتبه QESو   QADS ،AIDS  یهامدلکه در دریافت  توانیم( 3( و )2) (،1با یک نگاه کلی به جدول )

با  مدلسه  پسماند در هر یهاجملهایستایی  درصد از کل متغیرهای مدل معنادار هستند. 5/54و  6/66 ،3/73

 ( آمده4) پسماند در جدول یهاجملهنتایج ایستایی  مورد آزمون قرار گرفت. افتهیمیتعم فولریکیداستفاده از روش 

طح ایستا سدر  QAIDS، AIDSی شیر، ماست و پنیر در الگو هامعادلهپسماند  یهاجمله دهدیماست. نتایج نشان 

 هستند. 

  
 

   QESو  QUAIDS   ،AIDSپسماند در  یهاجمله افتهیمیتعم فولریکیدنتایج آزمون  -4 جدول
 درجه همگرایی مقدار بحرانی جدول محاسباتی ADF متغیر الگو

QAIDS 

 I(0) -2/57 -3/71 باقیمانده معادله شیر

 I(0) -2/57 -3/13 باقیمانده معادله ماست
 I(0) -2/57 -4/15 باقیمانده معادله پنیر

AIDS 

 I(0) -2/57 -2/66 باقیمانده معادله شیر

 I(0) -2/57 -4/90 باقیمانده معادله ماست

 I(0) -2/57 -3/75 باقیمانده معادله پنیر

QES 2/57 -2/10 باقیمانده معادله شیر- I(1) 
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 I(0) -2/57 -4/11 باقیمانده معادله ماست

 I(0) -2/57 -4/53 باقیمانده معادله پنیر
 ماخذ: نتایج تحقیق

 

عیین معادالت در واتسون و ضریب تپسماند، دوربین  یهاجمله بودننرمال( برای آزمون JBبرا )-مقدار آماره جارک

 یهاجمله هر سه معادله دارای QAIDSکه در الگوی  دهدیم( نشان 5( ارائه شده است. نتایج جدول )5جدول )

ی از معادالت یک QESدو معادله و در الگوی  AIDS. در الگوی باشدیمپسماند با توزیع نرمال در سطح پنج درصد 

 یهامعادلهبرای  AIDSو الگوی  QAIDSدر الگوی  یدهندگحیتوض. قدرت شدبایمدر سطح پنج درصد نرمال 

م فقدان درصد است. آماره دوربین واتسون ه 90شیر و پنیر باالی  یمعادلهمختلف باالست و ضریب تعیین 

 .دهدیمخودهمبستگی را نشان 

 
 برا و آماره جارک هامعادلهآماره دوربین واتسون، ضریب تعیین مقدار  -5جدول 
 JBآماره  آماره دوربین واتسون ضریب تعیین متغیر الگو

QAIDS 

 5/33 2/28 0/94 معادله شیر
 3/90 2/34 0/69 معادله ماست
 5/71 1/93 0/93 معادله پنیر

AIDS 

 4/53 2/33 0/91 معادله شیر

 6/77 2/32 0/85 معادله ماست

 3/86 2/09 0/90 معادله پنیر

QES 

 7/77 2/18 0/43 معادله شیر
 8/90 2/29 0/95 معادله ماست
 4/64 2/31 0/80 معادله پنیر

 ماخذ: نتایج تحقیق          
 

و  آلدهیا تقریباتقاضای  ستمیس، دودرجه آلدهیاتقریبا تقاضای  ستمیسدر این بخش جهت مقایسه آماری بین 

 ( تنظیم گردیده است.6سیستم مخارج درجه دو جدول )

 
 QES و QAIDS   ،AIDSالگویجهت انتخاب الگوی برتر بین قایسه آماری م -6جدول 

 SC AIC مدل

QAIDS -309/91 -299/17 
AIDS -302/34 -297/60 
QES -290/32 -287/59 

 قیتحق جیماخذ: نتا              

 

گوهای تقاضای برآورد در ال AICو آماره  SCپسماند، آماره  یهاجمله بودننرمال، داریمعنبررسی تعداد ضرایب 

نسبت به الگوهای دیگر برازش بهتری از تقاضای محصوالت مورد بررسی دارد   QAIDSکه الگوی  دهدیمشده نشان 

تحلیل  منظوربهماید. بنابراین در این مطالعه مرتبط با گروه کاالیی لبنیات را تبیین ن یهادادهو بهتر توانسته رفتار 
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تقریبا با استفاده از پارامترهای برآورد شده سیستم تقاضای این مدل استفاده شد. تقاضای خانوارهای شهری از 

یکی از ( آمده است. 7قیمتی و درآمدی انواع لبنیات محاسبه گردید که نتایج در جدول ) یهاکشش، دودرجه آلدهیا

ی کاالها به پست، ضروری بندهطبقو شناخت جایگاه کاالها نزد آنان  کنندگانمصرفابزارهای مفید در تحلیل رفتار 

درآمدی شیر،  یهاکششعالمت  دهدیم( نشان 7جدول ) طورکههماناساس کشش درآمدی تقاضاست. و لوکس بر

شهری کاالهای نرمال  کنندگانمصرفماست، پنیر و کره مثبت است به این معنی که شیر، ماست، پنیر و کره نزد 

، شیر و پنیر کاالیی نتیجه گرفت که برای خانوارهای شهری توانیمی درآمد یهاکششهستند. با توجه به میزان 

درآمد متوسط افزایش یک درصدی در  در شرایط ثابت با که دهدیماندازه کشش درآمدی پنیر نشان  لوکس است.

ره نیز یابد. دو کاالی ماست و کدرصد افزایش می 14/1درصد و برای شیر  45/1شهروندان ایرانی، تقاضا برای پنیر 

مطابق انتظارات  و کره پنیر ی خود قیمتی شیر، ماست،هاکششهمچنین روند. کاالیی نرمال و ضروری به شمار می

است. بیشترین کشش خودقیمتی مربوط به ماست ، منفی کنندهمصرفتئوریکی مبتنی بر حداکثرسازی مطلوبیت 

یابد. درصد کاهش می 3/14ضا برای آن به میزان درصدی در قیمت این محصول، تقا 10که با افزایش طوریاست به

که با افزایش طوریهای متقاطع، فقط دو محصول کره و ماست مکمل یکدیگر هستند بههمچنین براساس کشش

 یابد. درصد افزایش می 37/1درصدی ماست، قیمت کره  10قیمت 

 
 های خودقیمتی، متقاطع و درآمدی برای انواع لبنیاتکشش -7جدول 

 کشش درآمدی کره پنیر ماست شیر واع لبنیاتان

 1/14 -0/20 0/54 0/46- -0/90 شیر
 0/88 0/38- 1/20 -1/43 0/33 ماست
 1/45 0/05- -1/07 -0/48 -0/39 پنیر
 0/22 0/99- 1/68 -1/37 0/12 کره

 قیتحق جیماخذ: نتا

 

 و پیشنهادها یریگجهینت
های تقاضا، نماید که با محاسبه کششکمک می یهای لبنوردهمطالعات اقتصادی توابع عرضه و تقاضای فرآ

های اقتصادی، از قبیل پرداخت یا های موجود در انتخاب سیاستریزان اقتصادی در پاسخگویی به پرسشبرنامه

ز تری داشته باشند. ازی دقیقریحذف یارانه و ایجاد رفاه اجتماعی موفق بوده و با توجه به شناخت موجود، برنامه

لبنی برای خانوارهای شهری ایران با استفاده از سیستم تقاضای  یهافرآوردهمطالعه، به بررسی تقاضای در این  رونیا

AIDS ،QAIDS  وQES  تقاضای  یهاستمیسپرداخته شد. نتایج حاصل از مقایسه  1398-1382برای دوره زمانی

با استفاده از پارامترهای تقاضا است.  یهاستمیسز سایر بهتر و کاراتر ا QAIDSمختلف نشان داد که سیستم تقاضای 

قیمتی و درآمدی انواع لبنیات محاسبه گردید. نتایج  یهاکشش، دودرجه آلدهیاتقریبا برآورد شده سیستم تقاضای 

ن شهری ایرانی کاالهای نرمال هستند. با توجه به میزا کنندگانمصرفشیر، ماست، پنیر و کره نزد نشان داد که 

. کشش باشندیمنتیجه گرفت که برای خانوارهای شهری، شیر و پنیر کاالیی لوکس  توانیمدرآمدی  یهاکشش

درآمدی شیر و ماست نزدیک به یک است. این بدان معناست که با افزایش درآمد میزان مصرف هم به همان اندازه 
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مقدار مطلق کشش خودقیمتی  نیترشیب. باشدیممنفی  ی خود قیمتی هر چهار محصولهاکشش .ابدییمافزایش 

نسبت به تغییرات قیمتی بسیار حساس  ماستمقدار مصرف  دهدیمکه نشان  باشدیم( -43/1) ماستمربوط به 

شود و  ن محصوالت موثر واقعیا یر مقدار تقاضاییدر تغ تواندیممت یابزار ق دهدیم. نتایج نشان باشدیم

بررسی از نظر عالمت این . دهندیمنشان  یادیز العملعکسمت از خود یرات قیینسبت به تغ کنندگانمصرف

و فیروزجاه  بهارشیپ(، 1391(، یزدانی و شرافتمند )1388، با مطالعات بهمنی و اصغری )آمدهبدستی هاکشش

تر نیز با . همچنین از نظر انتخاب مدل برباشدیم( کامال همسو 1396ی )بشرآبادیمهرابو  نژادیمانیسل( و 1393)

در  شودیمحاصل از بررسی حاضر، پیشنهاد  ( همسو است. با توجه به نتایج1391مطالعه یزدانی و شرافتمند )

ملی در خصوص سبد کاالیی لبنیات به تقاضای این محصوالت از سوی خانوارهای شهری و اثرگذاری  یگذاراستیس

 .رها توجه شودقیمت و دیگر عوامل بر میزان تقاضای خانوا
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