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Introduction 

Survey of the households demand is very important and necessary in planning for production of various 
goods and services in order to regulate the domestic consumption, import and export. Given the importance of 
this issue, the study of consumer behavior and their consumption pattern is a major part of economic research 
with the objectives of analyzing the consumption structure, identifying appropriate patterns for explaining the 
consumer behavior, predicting consumption and its changes. The main objective of the present study is to 
investigate the consumption and demand behavior of basic food items (cereals, livestock, poultry, fish and 
shrimp and its products, dairy products, oils, fats and butter, fruits, pulses, sugar and vegetables) in urban areas 
of Iran using pooled data and SURE method. 

Materials and Methods 

According to the objectives of this study, the best functional form of demand should be identified to explain 
the consumption behavior of urban households in Iran. Therefore, first the Generalized Ordinary Differential 
Demand System (GODDS) using the data of urban households (pooled data) was estimated using the seemingly 
unrelated regression (SURE) method and then, the appropriate functional form was selected. Then, according to 
the appropriate functional form, price and income elasticities were calculated by applying the conditions of 
adding up, homogeneity and symmetry for each of the equations of the demand system. Therefore, in order to 
choose and determine the appropriate functional form for food demand system, Generalized Ordinary 
Differential Demand System (GODDS) was estimated. 

𝑑𝑤𝑖𝑡 = (𝛽𝑖 + 𝜃1�̅�𝑖)𝑑𝐿𝑛(𝑄𝑡) +∑(𝛾𝑖𝑗 + 𝜃2

𝑁

𝑗=1

�̅�𝑖𝑡(𝛿𝑖𝑗 − �̅�𝑗𝑡))dLn(𝑃𝑗𝑡) 

The above model includes the Rotterdam demand system, differential form of AIDS, and the two hybrid 
models NBR and CBS. The selection of a suitable functional system is based on the constraints applied based on 
the θ1 and θ2 parameters. The system of demand equations was estimated using the seemingly unrelated 
regression (SURE) method. Also, in order to be consistent with the theory of utility, the constraints of adding up, 
symmetry and homogeneity were applied as linear equations. In order to investigate the impact of drought and 
also the targeted of subsidies, two dummy variables were included in the model. In other words, the first dummy 
variable was entered into the model to investigate the impact of drought in 2008. The second dummy variable 
was entered in order to investigate the effect of targeted subsidies in before and after 2010. 

 In order to better understand household consumption pattern and cost situation and to analyze income, price 
and cross-demand elasticities, and the deciles were divided into three main groups. In other words, the average 
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of the first three to the third decile was placed in the first group. Also, the average of the fourth, fifth, sixth and 
seventh decile in the second group and the mean of the eighth, ninth and tenth deciles were in the third group. 
Accordingly, in this study, the data used are pooled. The required data of research were gathered from the 
Statistics Center of Iran for the period 2006 to 2017. 

Results and Discussion 

Based on the results of the Wald test, the functional form of AIDS was selected against others. Price 
elasticity calculation results showed that own-price elasticity of food demand in urban areas is negative. Also, 
the highest own-price elasticity of food demand was related to fish and shrimp and its products (-1.03). The 
positive cross- price elasticity of food indicates that there is not necessarily a two-way substitutional relationship 
between food items and only in some cases (such as cereals and pulses), there is a substitutional relationship. 
Most positive cross-price elasticities have low values, indicating a poor substitution between food items. The 
calculation of income elasticity indicates the normality of commodity groups. The income elasticity of fish and 
shrimp and its products is greater than one that illustrates the luxury of this food. 

Conclusion 

Calculating the self-price elasticity of food in urban areas indicates the high elasticity of fish and shrimp and 
its products. Also, the income elasticity of fish and shrimp and its products has been more than one, which 
indicates the luxury of this food in urban areas. Therefore, pricing and subsidy policies should be set in such a 
way as to ensure a minimum consumption of animal protein for each individual in the community. Also, the 
policies governing the production and supply of the group (cereals, oils, fats and butter, fruits, vegetables, pulses 
and sugar) as well as the policies governing their consumption should be regulated in some way that the 
minimum supply of foods is to be possible for households.  

 
JEL Classification: D12, C45, D49, Q11 
Keywords: AIDS, GODDS model, Income elasticity, Price elasticity, Urban areas 
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 رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل

  Panel-SURE(: کاربرد روش GODDS) افتهیمیتعممعمولی  تفاضلی تقاضای

 
 2افشین امجدی -*1الهام باریکانی

 82/28/2011تاریخ دریافت: 

 82/10/2012تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

های ماهي و میگو و فرآورده، گوشت پرندگان، گوشت دام، غالتهدف كلي مطالعه حاضر بررسي رفتار مصرفي و تقاضای انواع مواد غذایي اساسي )
هتای  ( در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستت  تقاضتای مبتنتي بتر داده    هاسبزی و قند و شكر، حبوبات، هامیوه، كرهو ها روغن، چربي، لبنیات، آن

معمتولي   تفاضتلي  تقاضتای  متد   انتخاب و تعیین شكل تابعي مناسب برای برآورد سیست  تقاضای مواد غذایي، منظوربهاست.  SUREتلفیقي و روش 
متقتاط   هتای درآمتدی، قیمتتي و    درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب كشش منظوربه( برآورد شد. GODDS) افتهی یتعم

استفاده شد. بر  1633تا  1633 های دوره زمانيدادهبه سه گروه كلي تقسی  شد. همچنین جهت دستیابي به اهداف تحقیق، از  های درآمدیتقاضا، دهک
مواد غذایي در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد. همچنتین، بیشتترین   برای برآورد الگوی تقاضای  AIDSوالد، شكل تابعي  اساس نتایج آزمون

های متقاط  ( است. مثبت بودن كشش-46/1های آن )مواد غذایي مربوط به گوشت ماهي، میگو و فرآورده خود قیمتيحساسیت تقاضا بر اساس كشش 
)مانند غالت و  دوطرفهدر جانشیني بین مواد غذایي وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشیني  دوطرفهن است كه الزاماً رابطه بین مواد غذایي مبین آ

هتای متواد   های متقاط  مثبت تقاضا، مقادیر پاییني دارند كه بیانگر جانشیني ضعیف بین گروهمواد غذایي وجود دارد. همچنین اغلب كششحبوبات( بین 
دیگر باشد. محاستبه   هایگروهكاهش خرید یک گروه از مواد غذایي در خرید  براثرشده  جویيصرفهدلیل توزی  شدن بودجه  تواند بهاست كه ميي غذای

بین كه م آمدهدستبههای آن بیشتر از یک دهد. كشش درآمدی گوشت ماهي، میگو و فرآوردههای كاالیي را نشان ميكشش درآمدی، نرما  بودن گروه
 یبترا  يدامت  نیباشد كه متضمن حداقل مصرف پروتئ ایگونهبه دیبا اییارانهو  يمتیق هایسیاست نییتع ،درمجموعلوكس بودن این ماده غذایي است. 

و قنتد و شتكر( و    ها، حبوبتات ها، سبزی، میوهو كره هاروغن، چربيگروه )غالت،  تأمینهای ناظر بر تولید و همچنین سیاست افراد جامعه باشد. تکتک
 پذیر باشد.برای خانوارها امكان موردنظراز مواد غذایي  كدام هرحداقلي  تأمینتنظی  گردند كه  ایگونهبهباید  هاآنهای ناظر بر مصرف مضافاً سیاست

 

  JEL :11, Q49, D45, C12Dبندی طبقه
 شهری، مناطق GODDS، كشش درآمدی، مد  خود قیمتي، كشش AIDSتاب  تقاضای  :ی کلیدیهاواژه

 

   2 1 مقدمه

از مباحث مه  مطرح در حتوزه اقتصتاد    كنندهمصرفرفتار  تئوری
تتوان  گیتری از تتاب  تقاضتا متي    خرد است كه بر اساس آن و با بهتره 

كننده را در شرایط مختلف بررسي كترد  گیری مصرفچگونگي تصمی 
(Motafaker Azad et al., 2007 یكي از ابزارهای .) مه  در بررسي

                                                           
ریزی، اقتصاد های برنامهسسه پژوهشؤاقتصاد كشاورزی، م اناستادیار -2و  1

 كشاورزی و توسعه روستایي، تهران، ایران
 (Email: e.barikani@agri-peri.ac.ir               نویسنده مسئو : -)*

DOI: 10.22067/JEAD.2022.75824.1127 

های قیمتتي و درآمتدی   كنندگان، آگاهي از مقادیر كششرفتار مصرف
 محصتوالت  تولیدكننتدگان  (.Akbari et al., 2017) تقاضتا استت  

 منظتور بته  بتازار  عوامل سایر و غذایي مواد كنندگانكشاورزی، تبدیل

تقاضا  هایمحاسبه كشش به فروش نیاز و تولید طراحي و ریزیبرنامه
(. Baltagi, 2008دارنتد )  كشتاورزی  كاالهتای  تقاضتای  بینتي و پیش

هتای قیمتتي و درآمتدی كاالهتای     مشخص محاستبه كشتش   طوربه
شناخت جایگاه و نقش عوامل مهمي چتون درآمتد و    منظوربهمختلف 
بینتي  شناخت ترجیحات مصترفي و پتیش   درنهایتهای نسبي و قیمت

ریتزی از  و برنامته  گذاریسیاستكنندگان جهت نیازهای آینده مصرف

 https://jead.um.ac.ir 
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 میتزان  (. تعیتین Abhari, 2003اهمیتت بتاالیي برختوردار استت )    

 قیمت تغییرات از سایر عوامل مانند محصو  یک تأثیرپذیری تقاضای

 برای بااهمیت هایاز موضوع همواره دیگر، محصوالت و محصو  آن

 Sabouhi andاستت )  بتوده  كشتاورزی  محصتوالت  بتازار  تنظتی  

Ahmadpour, 2012 .) 
 آگاهي از ستاختار  منظوربهافزون بر این، بررسي تقاضای خانوارها 

تنظی   منظوربهریزی برای تولید كاالها و خدمات مختلف آن در برنامه
، اهمیت و ضترورت بستیاری   اهآنمصرف داخلي و واردات و صادرات 

گیرنتدگان اقتصتادی   ، تصتمی  دیگتر عبارتبه(. Abhari, 2003دارد )
خواهند بدانند كه هر كاال چه جایگاهي در بودجه ختانوار دارد و در  مي

سبد مصرفي خانوارها چه كاالهایي لوكس و چته كاالهتایي ضتروری    
قیمت یک گروه از كاالها، تقاضا بترای  باشند و یا اینكه با افزایش مي

یابد. پاست  بته ایتن    های دیگر به چه میزان تغییر ميآن گروه و گروه
گذاران را در اتختا  تصتمیمات اقتصتادی، از    تواند سیاستمي سؤاالت

هتا،  سبد مصرفي، نظارت بر قیمتت  بندی كاالها، تغییر درقبیل سهمیه
از خانوارها از پرداخت برخي از نظارت بر توزی  كاالها، معافیت بعضي 

 Motafakerها و تعیین میزان واردات و صادرات یاری نمایتد ) هزینه

Azad et al., 2007). و گتذاران توان گفت كته سیاستت  بنابراین مي 
 ختانوار  مصترف  الگتوی  و ساختار تقاضا وتحلیلتجزیهریزان از برنامه

 ;Baltagi, 2008كننتد ) متي  استتفاده  ندهآی بیني وضعیتپیش جهت

Mohamadzadeh et al., 2015  كننتدگان  (. آگاهي از رفتار مصترف
 درزمینتتههتتای بستتیاری توانتتد پاستتخگوی مستتارل و پرستتش متتي

 ,Mojaver-Hosseiniبرای توسعه اقتصتادی باشتد )   گذاریسیاست

2007.) 
 غتذایي  متواد  با ارتباط در كنندهمصرف رفتارهای از وسیعي طیف

 پختت،  طریقته  خوراكي، مواد مصرف انواع متداو  نوع و مقدار شامل

 مصترف  غتذایي، الگتوی   مواد ضایعات مصرف طورهمین و نگهداری

 مقدارحاوی  اوالً كه است الگویي غذایي سبد كند.را تعیین مي غذایي

 نیتاز  حد ضروری در تركیبات و معدني مواد ثانیاً و باشد انرژی مناسبي

 در و تعادلي در شرایط آن تركیبات مجموع درنهایت و نماید برآورده را

 روزانته  هتای فعالیت برای انجام را الزم انرژی بتواند تا باشد بهینه حد

 Abdi et) نمایتد  فتراه   هتا را بیماری مقابل در بدن مقاومت و تأمین

al., 2015.) و تنتوع  تعتاد ،  اصتل  سه پایه مطلوب بر غذایي الگوی 
 مردم، سالمت حفظ و ایتغذیه نیازهای تأمین ای، ضمنتغذیه كفایت

 هتای ارجحیتت  مختلتف،  اقشتار  ایها، ستواد تغذیته  عادت دربرگیرنده

 توزی  تولید، امكاناتكننده منعكس و دانش فردی، هایغذایي، تفاوت

 ,Pelletierملتي استت )   ستط   در فیزیكتي  و اقتصتادی  و دسترستي 

 غتذایي،  مصترف  الگتوی  برنامته  (. الزم به  كر است كه هدف2015

نیازهتای   بترآورد  راستتای  در مصترف  و تولیتد  الگوی میان هماهنگي
 (. Abdollahi et al., 2011) است جامعه سالمت و ایتغذیه

 3برنج برابر  و نان مصرف سرانه در ایران دهدها نشان ميبررسي

 مقتادیر  از درصتد بیشتتر   63شتكر   و قنتد  درصتد و  24درصد، روغن 

 شیر مصرف است. همچنین میزان 1مطلوب غذایي سبد در شدهتوصیه

 كمتردرصد  23میوه  و سبزی درصد، 24مرغ تخ  درصد، 23لبنیات  و

، تقاضتا  طتوركلي به(. Abdi et al., 2015) است شدهتوصیه مقادیر از
در دهته گذشتته    سترعت بته بترای محصتوالت كشتاورزی در جهتان     

كتته عمتتدتاً بتته دلیتتل افتتزایش تقاضتتا در كشتتورهای  یافتتتهگستتترش
بوده است. رشد ثابت جمعیت، افتزایش درآمتد سترانه و     توسعهدرحا 
تقاضای كل محصوالت كشاورزی را افتزایش   تنهانهم شهرنشیني تداو

، توستعه درحتا  كنندگان منتاطق  داده، بلكه این امكان را برای مصرف
در اقتصادهای آسیایي بزرگ، فراه  آورده كه از طریق افزایش  ویژهبه

مصرف پتروتئین نستبت بته نشاستته، بته رژیت  غتذایي ختود تنتوع          
 در (. تغییترات Mohammadzadeh and Asgari, 2015ببخشتند) 

 باعتث  كته  است ایتغذیه گذار بازگوكننده غذایي مواد مصرف الگوی

شتود  مي جامعه افراد سالمت و غذایي مصرف الگوی در جدی تغییرات
(Abdi et al., 2015.) ریتتزی وبرنامتته استتت الزم بنتتابراین 

كننتدگان  تقاضتا و رفتتار مصترف    بر مبتني مناسب هایگذاریسیاست
 انجام گیرد.

از دیگر نكات حارز توجه در بحث بررسي رفتتار مصترفي جوامت ،    
متفاوت بودن فرهنت  مصترفي در منتاطق مختلتف و لتزوم بررستي       
الگوی مصرفي به تفكیک منطقه است. به دیگر سخن، فرهن  حاك  

انتداز آنتان   رفتار مصرفي و پتس بر افراد و محل زندگي جغرافیایي، بر 
 اتي قان  بتوده و   طوربهمردم در برخي مناطق  كهطوریبهاست  مؤثر

انداز دارند. بر این اساس بررسي الگوی مصرفي و تقاضا تمایل به پس
هتای متذكور اهمیتت    در مناطق شهری و روستایي بته علتت تفتاوت   

 (.  al., etHooshmand 2017ای دارد )ویژه
كننتدگان و  رفتتار مصترف   با توجه به اهمیت این موضوع، بررسي

اقتصتادی را بتا    هتای پتژوهش  از ایعمده بخش الگوی مصرفي آنان
 برای تبیتین  مناسب الگوهای شناسایي مصرف، ساختار تحلیل اهداف

تشتكیل   آن تغییترات  و مصرف مقدار بینيپیش كنندگان،مصرف رفتار
، اهمیت دیگرعبارتبه(. Mohamadzadeh et al., 2015داده است )

بستیاری از   موردتوجته استت كته    ایگونته بته موضوع تحقیق حاضتر  
 كتارمزدی  مهجتوری  و است. قرباني قرارگرفتهمحققان و پژوهشگران 

                                                           
عادات غذایى مردم و لزوم تأمین نیازبه انرژى، پروتئین و  ترجیحات وبا توجه به  -1

اقالم ستبد مطلتوب غتذایي سترانه پیشتنهادی وزارت       ،مواد مغذى كلیدى در خانوار
كه تتأمین كننتده حتداقل     تعیین شده اىبه گونه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

. پنج ماده مغذى كلیدى باشدنیاز به  % 34نیاز خانوار به انرژى و حداقل درصد  144
هتا،  در این سبد، سرانه مصرف نان، برنج، ماكاروني، حبوبتات، ستیب زمتین، ستبزی    

های نباتي و قند و شكر ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخ  مرغ، لبنیات، روغنمیوه
گتترم در  04و  63، 234، 63، 30، 63، 234، 644، 34، 23، 24، 33، 614ترتیتتب بتته

، پزشتكى  وآمتوزش  درمتان  بهداشتت،  وزارت جامعته،  تغذیه بهبود دفتر)باشد روز مي
1632.) 
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(Ghorbani and Mahjori Karmozdi, 2016در پژوهشي ) اراره با 

 مواد بازار بررسي به تفاضلي، یافتهتعمی  معكوس تقاضای سیست  یک

 كته  داد نشتان  نتایج پرداختند. ایران در پروتئین حیواني غذایي حاوی

 معكتوس  تقاضتای  سیست  در شده برآورد جبراني متقاط  هایكشش

IAIDSو قرمتز  گوشتت  همچنتین  و مرغتخ  و شیر جانشیني بیانگر 
 مبتاني  مطتابق  جبرانتي  مقتداری  ختود  هایكشش است. مرغ گوشت

 جانشتیني  كشش محاسبات به مربوط نتایج است. بوده منفي تئوریک،

 و شیر جانشین برای بهترین عنوانبه مرغ گوشت كه داد نشان نیز آلن
 و بوده مرغ گوشت قرمز، گوشت برای جانشین بهترین است. بالعكس
 .است مرغتخ برای  جانشین بهترین عنوانبه قرمز گوشت

 ,Dehghanpour and Bakhshoodehو بخشتوده )  دهقان پور

بررسي آثار رفاهي ناشي از تغییتر قیمتت    منظوربه( در تحقیقي 2017
های قیمتي و مخارج ، كششمواد پروتئیني مصرفي خانوارهای شهری

آ  درجه ایده ریباًتقبا استفاده از سیست  تقاضای  انواع مواد پروتئیني را
هتای محاستبه كشتش مختارج خانوارهتای      . یافتته محاسبه كردند دو

شهری نشان داد كه گوشت دام، گوشتت پرنتدگان، متاهي و میگتو و     
پذیرنتد. همچنتین   نتا های آن كشتش های آن و شیر و فراوردهفراورده

هتای شتهری   جبراني نشتان داد كته ختانوار    خود قیمتينتایج كشش 
های آن در قیمت گوشت دام و ماهي و میگو و فراورده نسبت به تغییر

مقایسه با سایر مواد پروتئیني، با ثابتت بتودن ستایر شترایط، واكتنش      
 دهند.بیشتری از خود نشان مي
 ای تقاضایلعهادر مط (Akbari et al., 2017اكبری و همكاران )

استفاده  بلوچستان را با و سیستان استان شهری خانوارهای غذایي مواد
 آ ایتده  تقریبتاً  تقاضای و سیست  عصبي شبكه تقاضای سیست  دو از

نشان داد كه بر اساس هر دو سیستت ،   نتایج بررسي كردند. دوم درجه
تخت  پرنتدگان،    و و غتالت، شتیر   كاالهای نان گروه درآمدی كشش
 یتک  از كمترها ها و چاشنيشكر، نوشیدني و ها، قندو سبزی حبوبات

 و هاكاالهای گوشت، روغن و گروهضروری بوده  كاالها این و لذا بوده
 لوكس هستند. خشكبار كاالی و هاها و میوهچربي

 ,.Gilak Hakimabadi et alو همكتاران )  آبتادی حكتی  گیلک 

بررسي مخارج مصرفي خانوارهای شتهری در   باهدف( تحقیقي 2017
آ  ایتده  تقریبتاً پنج گروه عمده غذایي با استفاده از سیستت  تقاضتای   

 جتز بته های غذایي انجام دادند. نتایج نشان داد كه كشش قیمتي گروه
هتای  ها و خشكبار منفي است و اندازه حساستیت در استتان  گروه میوه

ج محاستبه كشتش درآمتدی،    باشد. بر اساس نتتای مختلف متفاوت مي
هتای  های نان و غالت و گوشت جزو كاالهای ضروری و گتروه گروه

ها و خشتكبار، انتواع ستبزی و حبوبتات جتزو      ، میوهمرغتخ لبنیات و 
 شوند.كاالهای لوكس محسوب مي
 ,Ataei Salut and Mohammadi) عطایي ستلوط و محمتدی  

 شتامل  گوشتتي  تقاضای محصوالت تواب  ( در تحقیقي سیست 2018

 سیستت   چتارچوب  در آبزیتان را  گوشتت  و قرمتز  گوشت مرغ، گوشت

كردنتد.   بترآورد  مازنتدران  استتان  ( درAIDS) آ  ایتده  تقریباًتقاضای 

 ویتژه بته  و آبزیان گوشت این مطالعه نشان داد كه تقاضای هاییافته

 نیتز  ستفید  تقاضتای گوشتت   و باكشش قیمتي، لحاظ به قرمز گوشت

 دارای قرمتز  و سفید ها، گوشتاست. مطابق یافته واحد كشش دارای

 آبزیان گوشت و ضروری نرما  یک، محصو  از كمتر درآمدی كشش

لوكس محستوب   محصولي یک، از تربیش درآمدی كشش بودن دارا با
 تقاضتای  متقتاط   هایكشش به توجه با موردمطالعه دوره شود. درمي

 روند. مي به شمار جانشین محصوالتي گوشت نوع سه ، هرشدهمحاسبه
ای بتتا ( در مطالعتتهDelavar et al., 2021دالور و همكتتاران )
پذیری و بترآورد سیستت  تقاضتای روتتردام،     استفاده از نظریه تفكیک

محاستبه   های گوشت دام، طیور و گوشتت متاهي  گروهكشش قیمتي 
هتای  وهه گرتت همتخمتین سیستت  تقاضتا نشتان داد     نتایج اند. نموده

بتر استاس نتتایج،    دارای كشش قیمتي خودی منفي هستند. االیي تك
-33/4كشش قیمتي گوشت دام، طیور و گوشت ماهي به ترتیب برابر 

 باشند. مي -33/4 و -33/4، 
 منظتور بته ( پژوهشتي  Ahmed et al., 2013) احمد و همكتاران 

غذا، نوشتیدني و   -1های كاالیي شامل تخمین تاب  تقاضا برای گروه
اجاره  -0و ارتباطات  ونقلحمل -6نساجي، پوشاک و كفش -2تنباكو 

گتروه متفرقته بتا استتفاده از      -3ستوخت و روشتنایي و    -3و مسكن 
آ  برای كشور پاكستان انجام دادند. مطابق ایده تقریباًسیست  تقاضای 

ن پژوهش، كشش درآمدی برای كاالهای مذكور مثبتت و  های اییافته
 باشد. ، منفي ميخود قیمتيكشش 

ای در خصتوص  ( مطالعته Melo et al., 2015ملتو و همكتاران )  
های درآمدی مواد غذایي در آفریقتا بتا استتفاده از تحلیتل متتا      كشش

اد غتذایي در  هتای تقاضتای متو   انجام دادند. بر اساس نتتایج، كشتش  
هتا، كشتش تقاضتای    كشورهای ثروتمندتر باالتر است. مطتابق یافتته  

تر استت. همچنتین نتتایج ایتن     انرژی در سطوح باالتر درآمدی، پایین
تحقیق نشان داد كه در كشورهایي كه سه  مناطق شهری از جمعیت 

 باالست، كشش انواع مواد غذایي تمایل به كمتر شدن دارد. 
( در پژوهشي بته  Chengappa et al., 2017) چنگاپا و همكاران

كشتاورزی در هنتد پرداختنتد.     شتده فراوریبرآورد كشش محصوالت 
درجته  ایتده آ    تقریبتاً برآورد كشش درآمد حاصل از سیست  تقاضای 

 ویتژه بته  شتده فراوریبرای اكثر محصوالت غذایي  (QUAIDS) دوم
هتا،  . مطتابق یافتته  مثبت و باال بود میوهآببرای محصوالت شیری و 

هتای ختود بستیار    بته تغییترات قیمتت    شدهفراوریمحصوالت غذایي 
. استت  ختود قیمتتي  مبین باال بودن كشش  كه دهندميواكنش نشان 

 تقاضای موادتغییر در مقدار  نشان داد كه يقیمتمتقاط   كشش برآورد
یر محصتتوالت مستتتقل از تغییتترات قیمتتت ستتا شتتدهفتتراوری غتتذایي
 .است شدهفراوری

بترآورد و  ای تحت عنوان ( مطالعهHoang Vu, 2020هن  وو )
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 جی. نتتا انجام داده است تنامیو در غذا یتقاضا یالگوها وتحلیلتجزیه
درآمتد،   تتأثیر تحت  تنامیدر و یيمصرف مواد غذا یكه الگو دادنشان 

است. همته   یيایو جغراف ياجتماع ی،عوامل اقتصاد نیو همچن متیق
 خود قیمتتي  یهامثبت و كشش ی مخارجهاكشش یدارا یيمواد غذا

و متوستط   63/4مختارج  كشتش متوستط    یهستند. بترنج دارا  يمنف
 است.  -3/4ي متقی كشش خود

( در تحقیقتي  Selvanathan et al., 2020سلواناتان و همكاران )
گوستفند را در  گوشتت  سه نوع گوشت مرغ، گوشت گاو و  یتقاضا برا

 تقاضتتای كتته دادنشتتان  جی. نتتتاكردنتتد یستتازمتتد  بتتنگالدش
 عنتوان بته ها )وشتگقیمت گروه  ي نسبت بهكنندگان بنگالدشمصرف

 عنتوان بته نیتز  مترغ  گوشت . باشندمي كششيب یک كاالی ضروری(
. باكشش استت  متیقنسبت به  تقاضای آن و بوده لوكس یكاال کی

مرغ و گوشتت گتاو   گوشت نشان داد كه  تقاضا متقاط  يمتیكشش ق
جانشتین  مترغ و گوشتت گوستفند    گوشتت   كهدرحاليمكمل هستند، 

 كتاالی  کیت نشان داد كه گوشت گاو  نتایج نیهستند. همچن یكدیگر
 است.  كششيب متیقتقاضای آن نسبت به است و  یضرور

غلب مطالعات با استفاده از بررسي مطالعات مختلف نشان داد كه ا
كننتدگان  به بررسي رفتار مصرف ایده آ  تقریباًسیست  تقاضای روش 
اند و كمتر به آزمون نوع سیست  مناستب بترای تحلیتل رفتتار     پرداخته
های اخیر در است. افزون بر این، در سا  شدهپرداختهكنندگان مصرف

غتذایي بتوده استت.    هتای متواد   مطالعات اندكي تمركز بر كلیه گتروه 
بنابراین مطالعه حاضر علیرغ  مطالعاتي كه در این حوزه انجتام شتده   

 منظتور بهكنندگان است، با توجه به اهمیت بررسي رفتار مداوم مصرف
های مناسب شكل گرفت. الزم به  كر است كه استفاده اتخا  سیاست

نتامرتبط   ظاهربههای های پنل و برآورد الگو با روش رگرسیوناز داده
معمتولي   تفاضلي تقاضای گیری از مد د  مناسب با بهرهمو انتخاب 

دالیل برتری مطالعه حاضتر بتر مطالعتات پیشتین      ازجمله 1یافتهتعمی 
هتا در  و هدفمندی یارانه ساليخشک تأثیراست. افزون بر این، بررسي 
در همتین   در ایتن زمینته استت.     كرقابلالگوی تقاضا از دیگر موارد 

تا، اهداف مطالعه حاضر شامل تعیتین بهتترین متد  تقاضتا بترای      راس
هتای  تبیین رفتار مصرفي خانوارهای شهری ایتران، محاستبه كشتش   

 هتای درآمتدی تقاضتای ده   قیمتي خودی و غیرخودی تقاضا و كشش
، گوشتت پرنتدگان  ،  گوشتت دام ، غتالت و غذایي ) عمده مواد خوراكي گروه

، هتا میتوه ، هتا و كتره  روغن، چربتي ، لبنیات،  های آنماهي و میگو و فرآورده
 باشد.مي( هاسبزیو  قند و شكر، حبوبات

 

 مبانی نظری و روش تحقیق

برای مطالعته نخستت بایتد بهتترین و       كرشدهبه اهداف  با توجه
ترین شكل تابعي تقاضا برای تبیین رفتار مصترفي خانوارهتای   مناسب

                                                           
1- Generalized Ordinary Differential Demand System 

(GODDS) 

معمتولي   تفاضتلي  تقاضتای شهری ایران شناسایي شود. لذا ابتدا فترم  
 هتای دادههتای خانوارهتای شتهری كشتور )    به كمک داده یافتهتعمی 

 (SURE)نتامرتبط   ظتاهر بته هتای  پانل( با استفاده از روش رگرسیون
برآورد شد و شكل تابعي مناسب انتخاب گردید. ستسس بتا توجته بته     

های قیمتي و درآمتدی بتا اعمتا  شتروط     شكل تابعي مناسب، كشش
تقاضتا   ، همگني و تقارن برای هر یک از معادالت سیست پذیریجم 

 محاسبه شد. 
 

 انتخاب فرم تبعی مناسب تابع تقاضا

-متي  مطرح های تقاضاسیست  برآورد در كه مهمي مسارل از یكي

اخیتر   یهتا شرفتیپ از یكي مناسب است. تابعي سیست  انتخاب گردد،
( Eales and Wessells, 1999وستلز)  و اییلتز  توستط  زمینته  ایتن  در

 بتوان كه ساختند فراه  را امكان این محققان این گرفته است. صورت

 سازگار مناسب و تابعي سیست  ،یافتهتعمی  تقاضای مد  یک با ایجاد

 سیستت   توستعه  بتا  نمود. ایشتان  انتخاب كنندهمصرف واقعي رفتار با

 متد   (،Barten, 1993بتارتن )  توستط  شتده ارارته  عمتومي  تقاضای

 از تركیبتي  كته  ( راGODDS) یافتته تعمتی  معمولي  تفاضلي تقاضای

 1رابطته   شتكل  بته  است، تفاضلي تقاضای هایسیست  پركاربردترین
 :نمودند بیان

𝑑𝑤𝑖𝑡 = (𝛽𝑖 + 𝜃1�̅�𝑖)𝑑𝐿𝑛(𝑄𝑡) +∑(𝛾𝑖𝑗 + 𝜃2

𝑁

𝑗=1

�̅�𝑖𝑡(𝛿𝑖𝑗

− �̅�𝑗𝑡))dLn(𝑃𝑗𝑡) 
(1) 

، گوشتت دام ، غالتام ) iای محصو  ضریب هزینه iβكه در آن 
روغتن،  ، لبنیتات ، هتای آن ماهي و میگتو و فترآورده  ، گوشت پرندگان

ضتریب   jiγ(، هتا سبزیو  قند و شكر، حبوبات، هامیوه، و كرهها چربي
پارامترهتتای  2θو  1θام،  iام در معادلتته محصتتو   jقیمتتت محصتتو  

 itwو  2شاخص مقداری دیویژیتا  tdLn(Q(دلتای كرونكر،  ijδتداخلي، 
كل  tYام،  iمقدار تقاضای محصو   ix، 6ام iای محصو  سه  هزینه

ای میتانگین سته  هزینته    ѿام،  tمخارج خانوارهای شهری در زمان 
ام  tام در زمتان   jقیمتت محصتو     jtp، 0ام tام در زمتان   iمحصو  

است، برابر با یک و  i=jباشد. مقدار دلتای كرونكر برای حالتي كه مي
 ,Green and Alston) استت، صتفر خواهتد بتود     i≠jدر حالتي كته  

1990.) 
معمتولي   تفاضتلي  تقاضتای  های تئوریكي بترای متد   محدودیت

پتذیری، همگنتي و تقتارن كته     های جم شامل محدودیت یافتهتعمی 
 شوند:ها به صورت زیر تعریف مي jو  iبرای تمام 

                                                           
2- 𝑑𝐿𝑛(𝑄𝑡) = ∑ �̅�𝑗𝑡𝑑𝐿𝑛(𝑥𝑗𝑡𝑗 ) 

3- 𝑤𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡/𝑌𝑡 

4- �̅�𝑖𝑡 =
1

2
(𝑤𝑖𝑡 + 𝑤𝑖,𝑡−1) 
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ij   )6(                همگني    

jiij    )0(              تقارن     

شامل سیستت  تقاضتای    یافتهتعمی معمولي  تفاضلي تقاضایفرم 
 CBSو  NBR ایده آ ، و دو مد  هیبرید تقریباًروتردام، فرم تفاضلي 

 است.
 اعمتا   هتای به محتدودیت  توجه با مناسب تابعي سیست  انتخاب

 در كته  گیترد متي  صورت 2θو  1θمتداخل  پارامترهای اساس بر شده

 بترای GODDS  تقاضتای  سیست  برآورد از است. پس آمده 1 جدو 

هتای  متد   از یتک  هتر  بترای  1جتدو    هایگوشت، محدودیت انواع
 GODDS  مد  در جداگانه طوربه AIDSو   CBS ، NBR،روتردام
 ,Eales and Wessells) گردنتد متي  واقت   ستنجش  متورد  و اعمتا  

1999; Moschini et al., 1994.) 
 

جهت انتخاب فرم تابعی  یافتهتعمیمهای مدل محدودیت -1جدول 

 مناسب
Table 1- Restritions of the Generalized Model for Selecting 

the appropriate Functional Form 

 هامحدودیت
Restrictions 

 مدل
Model 

2θ 1θ 
0 0 AIDS 
1 1- Rotterdam 
1 0 CBS 
0 1- NBR 

 (Eales and Wessells, 1999ماخذ: اییلز و وسلز )

Source: Eales and Wessells (1999) 

 

های فوق با استفاده از آزمون والد انجام شد كته  آزمون محدودیت
 AIDS ،CBSهای روتردام، بین مد  بر اساس نتایج آزمون مذكور، از

برای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایي  AIDS؛ شكل تابعي NBRو 
در مناطق شهری مورد پذیرش واق  شتد. كشتش قیمتتي و درآمتدی     
مواد غذایي در مناطق شهری ایران در قالب الگوی مذكور با استتفاده  

 از روابط زیر محاسبه شد:
𝛾𝑖𝑗 :تقاضا كشش قیمتي (3)

𝑤𝑖
− 𝛽𝑖 (

𝑤𝑗

𝑤𝑖
) − 𝛿𝑖𝑗 

 :تقاضا كشش درآمدی (3)
1 +

𝛽𝑖
𝑤𝑖

 

هتای  محتدودیت  ،سازگاری با تئوری مطلوبیتت  منظوربههمچنین 
 صورت معادالت خطتي اعمتا  شتد.   ه پذیری، تقارن و همگني بجم 

و همچنتین   ستالي خشتک  تتأثیر بررسي  منظوربهشایان  كر است كه 
اظ تقاضا، دو متغیر موهومي در الگتو لحت  ها در الگوی هدفمندی یارانه

 تتأثیر بررسي  منظوربه( 87Dمتغیر موهومي او  ) دیگرعبارتبهگردید. 
 1633های قبل از وارد الگو گردید )برای سا  1633سا   ساليخشک

در الگتو لحتاظ    1مقتادیر   1633های پس از مقادیر صفر و برای سا 
هدفمنتدی   تتأثیر بررسي  نظورمبه( نیز 89Dشد(. متغیر موهومي دوم )

و بعتد از آن وارد الگتو شتد )بترای      1633های قبل از ها در سا یارانه
 1633هتای پتس از   مقادیر صفر و برای ستا   1633های قبل از سا 

 در الگو لحاظ گردید(. 1مقادیر 
كمیت  تأثیركنندگان اغلب تحت شایان  كر است كه رفتار مصرف

مثا  هرچند كته ممكتن استت     عنوانبهگیرد. و كیفیت تولید قرار مي
گتذار نباشتد    تأثیركنندگان مستقی  بر رفتار مصرف طوربه ساليخشک

غیرمستتقی  و در چتارچوب رفتتار     طتور بته اما از طریق فرآینتد تولیتد   
كنندگان را كنندگان و مد  انتظارات آنان، رفتار مصرفمنطقي مصرف

 دهد.   قرار مي تأثیرتحت 
روش  بتا استتفاده از   در مطالعته حاضتر   معتادالت تقاضتا  سیست  

هتا و  داده بترآورد گردیتد.  ( SURE) نتامرتبط  ظتاهر بههای رگرسیون

تتا   1633اطالعات مورد نیاز تحقیق از مركتز آمتار ایتران بترای دوره     
درک بهتر از وضعیت  منظوربهگردید. الزم به  كر است كه تهیه 1633

هتای  تتر و مناستب كشتش   لیل دقیتق مصرف و مخارج خانوارها و تح
هتا بته   های درآمدی، دهتک درآمدی، قیمتي و متقاط  تقاضا در دهک

، در بستیاری از متوارد بته    دیگتر عبارتبهسه گروه كلي تقسی  گردید. 
های متوالي، نتتایج  علت تفاوت نه چندان زیاد در آمار مربوط به دهک

نباشد و در نتیجته  ها ها ممكن است اراره دهنده تفاوت دهکو تحلیل
از قابلیت كاربردی بودن و عملیاتي بودن نتایج كاسته خواهتد شتد. در   

تتر  هتا معقوالنته  این شرایط استفاده از میانگین چند دهک در تحلیتل 
است. بر این اساس میانگین سته دهتک او  تتا ستوم در گتروه او ،      
میانگین دهک چهارم، پنج ، شش  و هفت  در گتروه دوم، و میتانگین   

های هشت ، نه  و ده  در گروه سوم جای گرفتند. بنتابراین در  دهک
 های مورد استفاده به صتورت تلفیقتي استت. تلفیتق    این مطالعه، داده

 را هتا داده در بیشتتر  تغییترات  زمینته  مقطعتي  و زمتاني سری هایداده
. كنتد متي  فتراه   را پارامترهتا  كتاراتر  تخمین امكان لذا و كرده فراه 
 میتان  ناهمگني كنتر  در هاآن توانایي پنل هایداده دیگر مه  مزیت
 پویتای  رفتار تحلیل برای پنل هایداده همچنین. است مقاط  یا افراد

 هتا داده ایتن . (Barikani et al., 2007) استت  تتر مطلتوب  متغیرهتا 

هستتند   دارا را زمانيسری و مقطعي هایداده دوی هر از هایيویژگي
(Gujarati, 2005). نتوع  كته ایتن  بته  توجته  با الزم به  كر است كه 

 انتختاب  منظتور به باشد،مي تركیبي هایداده حاضر پژوهش هایداده

شتد.   آزمتون چتاو استتفاده    از تلفیقتي  و تتابلویي  هتای داده روش بین
همچنین قبل از برآورد سیست  تقاضا با توجه به اهمیت بررسي آزمون 
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 لتوین، لتین و  ریشه واحد متغیرهای الگوی تحقیق، از آزمون ایستایي 

 استفاده گردید. 2(LLC) چو

هتای  بستته بترآورد سیستت  تقاضتا از     منظوربهدر پژوهش حاضر 
  .استفاده شد Excel 2010 و Eviews9افزاری نرم

 

 نتایج و بحث
سهم مواد غذایی از کل هزینه و مصرف ماهیانه خانوارهای 

 شهری ایران

های غذایي از كل مصرف و هزینه ماهیانه مواد غذایي سه  گروه
 2در جتدو    1633تتا   1633هتای  خانوارهای شهری كشور طي سا 

 13/13شود. بر اساس نتایج، گوشت دام بیشتترین سته  )  مشاهده مي
هتای متواد غتذایي ماهیانته     متوستط از كتل هزینته    طتور بهدرصد( را 

خانوارهای شهری در دوره مذكور به خود اختصاص داده است. غتالت  
هتا بتا ستهمي حتدود     درصتد، ستبزی   13نیز با میانگین سهمي حدود 

درصدی، لبنیات با سهمي حدود  41/16ها با سه  درصد، میوه 43/16
هتای  درصتدی در رتبته   2/11درصد، و گوشت پرندگان با سه   6/12

قابتل   2جتدو   های غتذایي نیتز در   بعدی قرار دارند. سه  سایر گروه
 مشاهده است.

هتای غتذایي از كتل هزینته     روند تغییرات سه  هزینته ای گتروه  
تتا   1633هتای  ماهیانه مواد غذایي خانوارهای شهری كشور طي سا 

و  و كتره  هتا روغن، چربتي ت، دهد كه فقط سه  غالنشان مي 1633
افزایش پیدا كترده استت.    1633نسبت با سا   1633حبوبات در سا  

هتای غتذایي از   این در حالي است كه میانگین سه  هزینه سایر گروه
كل هزینه ماهیانه مواد غذایي خانوارهای شهری شتامل گوشتت دام،   

قند ، هاوهمی، لبنیات، های آنو فرآورده ماهي و میگوگوشت پرندگان، 
در مقایسه بتا ستا     1633ها كاهش ناچیزی در سا  و سبزی و شكر
 دهند.نشان مي 1633

های غذایي از كل مصرف ماهیانه بررسي روند تغییرات سه  گروه
متودار  )ن 1633-33های مواد غذایي خانوارهای شهری در فاصله سا 

ها از كل ها و سبزیلبنیات، میوههای ( مبین آن است كه سه  گروه1
افزایش قابتل   1633نسبت به سا   1633مصرف مواد غذایي در سا  

 1633درصد در سا   3توجهي یافته است. سه  گروه لبنیات از حدود 
رسیده است. شایان  كر است كه سه   1633درصد در سا   3/13به 

از آن روند  درصد رسیده، اما پس 13به حدود  1633این گروه در سا  
های میوه و سبزی نیتز  كاهشي را طي كرده است. افزایش سه  گروه

داری اتفتاق افتتاده   طور معنينسبت به سا  قبل آن به 1633در سا  
است. سه  این دو گروه از كل مصرف ماهیانه مواد غذایي خانوارهای 

                                                           
های ایستایي نیز در تحقیق حاضر انجام شد الزم به  كر است كه سایر آزمون -1

 گزارش شده است.  لوین، لین وچوكه در اینجا فقط نتایج آزمون 

به بعد روندی افزایشي توام با نوساناتي را نشان  1633شهری از سا  
های غذایي مورد بررستي،   دهد. الزم به  كر است كه از میان گروهيم

درصد( در كتل   6/24ها )درصد( و میوه 3/23ها )میانگین سه  سبزی
 ها است.دوره موردنظر بیشتر از سه  سایر گروه

 

های قیمتیی  نتایج برآورد الگوهای تحقیق و محاسبه کشش

 و درآمدی تقاضا 

و  تتابلویي  هتای داده روش بتین  ر انتخابمنظونتایج آزمون چاو به
 نشان آزمون این داریسط  معني شده است.اراره 6جدو  در  تلفیقي

بر اساس نتایج، فرضتیه   است. ترتلفیقي مناسب هایداده روش كه داد
 عتر  از مبتدد در تمتام مقتاط  برابتر هستتند      صفر مبني بر این كه 

های تلفیقي(، متورد پتذیرش واقت  شتده و بنتابراین برآوردهتای       )داده
منظور تخمین سیستت  تقاضتای متواد    رگرسیوني در مناطق شهری به

 های تلفیقي صورت گرفت.غذایي با داده
 

 
-ها و میوهلبنیات، سبزیهای روند تغییرات سهم گروه -1نمودار 

 ی شهریخانوارها از کل مصرف ماهیانه مواد غذایی ها
Chart 1- Trend of the Share of Dairy, Vegetables and Fruits from 

the Total of Monthly Food Consumption 
 

اراره و با توجه بته آن،   GODDS در ادامه ابتدا نتایج برآورد مد 
شود. امتا قبتل از ارارته نتتایج بترآورد      شكل تابعي مناسب انتخاب مي

نشتان   8(LLC) چتو  لوین، لین وسیست  تقاضا، نتایج آزمون ایستایي 

در منتاطق   GODDS داد كه كلیه متغیرهای مد  موجود در سیستت  
دیگتر در ستط  ایستتا متي باشتند      عبارتشهری فاقد ریشه واحد و به

مبتین آن استت كته اغلتب      LLCداری آماره . سط  معني(1پیوست )
 درصد ایستا از درجه صفر هستند.  1متغیرها در سط  

برای مواد غتذایي شتامل    GODDS نتایج برآورد سیست  تقاضای
غتتالت، گوشتتت دام، گوشتتت پرنتتدگان، گوشتتت متتاهي، میگتتو و    

هتا،  هتا، ستبزی  ها و كره، میتوه های آن، لبنیات، روغن، چربيفرآورده
قند و شكر در مناطق شهری با استتفاده از روش رگرستیون   حبوبات و 

  شده است.اراره 0جدو  در ( SURE) ظاهر نامرتبطبه

                                                           
های ایستایي نیز در تحقیق حاضر انجام شد الزم به  كر است كه سایر آزمون -2

 گزارش شده است.  لوین، لین وچوكه در اینجا فقط نتایج آزمون 
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 سهم مواد غذایی از کل مصرف و هزینه ماهیانه مواد غذایی خانوارهای شهری کشور -2جدول 
Table 2- The share of food in the total consumption and montly cost of food of urban households in the country 

 (درصد) سهم از کل هزینه ماهیانه
The share of total montly 

 cost 

 (درصد) سهم از کل مصرف ماهیانه
The share of total montly consumption گروه محصوالت 

Product group  1میانگین سه 
Average share 

 2میانگین سه  1385 1396
Average share 

1396 1385 

 Cerealsغالت                                       38.89 10.92 13.19 13.93 18.44 15.93

 Livestock meatگوشت          دام                   13.27 2.45 3.73 19.6 17.03 18.15

 Poultry meatگوشت پرندگان                          17.63 6.41 7.02 10.99 9.78 11.2

4.27 4.12 4.73 1.48 1.26 4.58 
 ,Fish meatگوشت ماهي، میگو و فرآورده های آن 

Shrimp and its products 

 Dairyلبنیات                                         5.97 15.66 15.99 12.43 12.15 12.28

 Oil, Fat and Butterروغن، چربي ها و كره        0.09 4.25 3.94 5.56 6.44 6.49

 Fruitمیوه ها                                               10.03 22.25 20.34 13.63 12.3 13.01

 Vegetablesها                             سبزی 3.94 31.24 28.51 13.67 13.5 13.06

 Pulses                                    حبوبات  1.22 2.17 2.05 2.87 3.72 3.02

 Sugarقند و شكر                                        4.38 3.4 3.73 2.59 2.53 2.61

 های تحقیقماخذ: یافته
Source: Research findings 

 

 مناطق شهرینتیجه آزمون چاو در  -3جدول 
Table 3- Chow Test Result in Urban Areas 

نتیجه                                                           
Result 

داری سطح معنی
Probability 

                       Fآماره 
F statistics 

 

ها(                                                 پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Cerealsغالت                                                         0.57 0.573

ها(                         پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Livestock meatگوشت دام                                       0.381 0.687

ها(                         پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Poultry meatگوشت پرندگان                                    2.95 0.07

ها(                         پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

0.129 2.24 
های آن                                                                 گوشت ماهي، میگو و فرآورده

Fish meat, Shrimp and its products 

 ها(                        پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Dairyلبنیات                                                           0.164 0.849

ها(                         پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Oil, Fat and Butterها و كره                    روغن، چربي 2.66 0.0912

ها(                         پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Fruitها                                                     میوه 0.127 0.88

ها(                         پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Vegetablesها                                          سبزی 2.22 0.132

ها(                                            پذیری دادهپذیرش فرضیه صفر )تلفیق
Accepted (pooled data) 

 Pulses                                                       حبوبات 2.68 0.09

 های تحقیقمنب : یافته
Source: Research findings 

 

 

                                                           
 است. 1633تا  1633های های ماهیانه خانوار برای هر كدام از محصوالت طي سا خانوارهای شهری از كل هزینه اعداد این ستون بیانگر میانگین سه  ماهیانه هزینه -1
 1633تا  1633های مواد غذایي خانوارها برای هر كدام از محصوالت طي سا اعداد این ستون بیانگر میانگین سه  مصرف ماهیانه خانوارهای شهری از كل مصرف ماهیانه  -2

 است.
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الزم به  كر است كه جهت برآورد این سیست ، شروط همگنتي و  

جهتت  تقارن در مد  اعما  شد و سسس مد  برآورد گردید. همچنین 
، و جلوگیری از یكه شدن ماتریس اجزای اختال  برآورد سیست  تقاضا 

الگوی مربوط به تقاضای قند و شكر از سیستت  كنتار گذاشتته شتد و     
سسس اقدام به برآورد سیست  تقاضا گردید.  با توجه به نتتایج بترآورد   

شود كه اغلب ضرایب دارای  اهمیت آماری بوده این الگو، مشاهده مي
نسبي در  طوربهدرصد( نیز  31تا  13و ضرایب تعیین تعدیل شده )بین 

 باشند. قبولي ميسط  قابل 

بته   توجته  بتا  مناسب تابعي سیست  همانطور كه گفته شد، انتخاب
 2θو  1θمتتداخل   پارامترهتای  استاس  بتر  شده اعما  هایمحدودیت
 انواع برایGODDS تقاضای  سیست  برآورد از پس .گیردمي صورت

 ، CBSهای روتردام،مد  از یک هر هایي برایمواد غذایي، محدودیت
NBR   وAIDS مد  در جداگانه طوربه GODDS  و با بهره اعما-

 3جتدو   گرفتند كه نتتایج در   واق  سنجش مورد گیری از آزمون والد
 شود. مشاهده مي

 
 نتایج آزمون والد جهت انتخاب فرم تابعی مناسب در مناطق شهری -5جدول 

Table 5- Wald Test Results to select appropriate functional form in Urban Areas 

 داریسطح معنی
Probability 

 درجه آزادی
Degrees of freedom 

 آماره کای دو
Chi-squre 

 مدل
Model 

0.0914 2 8.077 AIDS 
0.000 2 1730391 Rotterdam 
0.000 2 1640108 CBS 
0.000 2 10391.41 NBR 

 ته های تحقیقفمنب : یا
Source: Research findings 

 
، AIDS بر اساس نتایج آزمتون والتد، از بتین متدلهای روتتردام،     

CBS  وNBR داری مربتوط بته تتاب     ؛ سط  معنتيAIDS    برابتر بتا
مبنتي   0H بیشتر است و بنابراین فرضیه 43/4از باشد كه مي 4310/4

برای برآورد الگوی تقاضای مواد   AIDSبر مناسب بودن شكل تابعي 
 شود. غذایي در مناطق شهری مورد پذیرش واق  مي

 

در  AIDS نتییایج بییرآورد سیتییتم تقاضییای مییواد غییذایی 

 مناطق شهری

با توجه به اهمیت بررسي آزمون ایستایي متغیرها قبتل از بتراورد   
ریشه واحد متغیرهتای لحتاظ شتده در     الگو، ابتدا نتایج بررسي آزمون

در منتاطق   AIDSسیست  تقاضای مواد غذایي با استتفاده از الگتوی   
اراره و مورد بررسي ( LLCلوین، لین وچو )شهری با استفاده از آزمون 

قرار گرفت كه نتایج نشتان داد كته تمتام متغیرهتای لحتاظ شتده در       
باشتند  درصتد( متي   14تا  1داری سیست  تقاضا، ایستا )در سط  معني

 .(2یوست )پ
متواد غتذایي در منتاطق     AIDSنتایج بترآورد سیستت  تقاضتای    

نتامرتبط بترآورده    ظتاهر بته شهری كه با استتفاده از روش رگرستیون   
است. بر استاس نتتایج، ضترایب تعتداد      شدهاراره 3جدو  گردیده، در 

باشند. افتزون  دار ميزیادی از متغیرهای سیست  به لحاظ آماری معني
براین ضرایب تعیین تعدیل شده نیز در حد قابل قبولي بوده كه مبتین  
مناسب بودن برازش انجام شده است. در سیست  برازش شده بنتا بته   

ساس نتایج، ضترایب  ضرورت، شروط همگني و تقارن اعما  شد. بر ا
قیمت غالت، گوشت دام، گوشت پرنتدگان، گوشتت متاهي، میگتو و     

هتا و  هتا، ستبزی  ها و كره، میوههای آن، لبنیات، روغن، چربيفرآورده
درصتد در معتادالت تقاضتای     14تتا   1داری حبوبات در ستط  معنتي  

، در معادله غالت، دیگرعبارتبهمحصوالت دارای ارزش آماری است. 
درصتد و یتا در معادلته گوشتت دام،      1یمت غالت در ستط   ضریب ق

-دار شده است. سط  معنيدرصد معني 1ضریب گوشت دام در سط  

 قابل مشاهده است.  3داری ضریب قیمت سایر مواد غذایي در جدو  
 تتأثیر بررستي   منظتور به 87Dالزم به  كر است كه متغیر مجازی 

بررستي   منظتور بته نیز  89Dو متغیر موهومي  1633سا   ساليخشک
 ستالي خشتک بر اساس نتتایج،   ها وارد الگو شد.هدفمندی یارانه تأثیر
مستقی  بتر سته  غتالت از مختارج متواد غتذایي        طوربه 1633سا  

دار داشته است. این در حتالي استت كته    يمعن تأثیرخانوارهای شهری 
اتفاق افتاده در این سا  بر سه  سایر محصتوالت یعنتي    ساليخشک

 تتأثیر هتای آن و حبوبتات   وشت دام، گوشت ماهي، میگو و فترآورده گ
منفي داشته و باعث كاهش سته  ایتن محصتوالت از مختارج متواد      

تواند به علت تغییر قیمت محصوالت غذایي شده است. این نتیجه مي
كنندگان نسبت به آن بر حسب و واكنش مصرف ساليخشکدر نتیجه 

 ستالي خشکرفي خانوارها باشد. نوع و اهمیت محصوالت در سبد مص
-يمعنت  تتأثیر های مواد غتذایي  بر سه  مخارج سایر گروه 1633سا  

 داری نشان نداده است. 
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همچنین نتایج نشان داد كه در مناطق شهری هدفمندی یارانه بر 
هتای  دام وگوشت ماهي، میگو و فترآورده سه  مخارج غالت، گوشت 

و  هتا روغتن، چربتي  منفي و بر سه  مخارج گوشت پرندگان،  تأثیرآن 
مثبتت بته جتای گذاشتته استت. افتزون بتر ایتن،          تأثیرها و میوه كره

 تتأثیر رج ها از مختا هدفمندی یارانه بر سه   لبنیات، حبوبات و سبزی
مستقی   طوربهیارانه ها داری نداشته است. از آنجا كه هدفمندی معني
قرار متي دهتد در نتیجته تغییتر تركیتب ستبد        تأثیرها را تحت قیمت

ممكن است كه سته   دیگرعبارتبهمصرفي خانوارهای محتمل است. 
برخي مواد غذایي در سبد خانوار افزایش، سته  برختي متواد غتذایي     
كاهش و سه  برخي دیگر ه  بدون تغییر بتاقي بمانتد. نتیجته فتوق     

   كنندگان به تغییر قیمت مواد غذایي بوده است.جه واكنش مصرفنتی
بتتا توجتته بتته ضتترایب حاصتتل از بتترآورد متتد  سیستتت  تقاضتتا،  

های قیمتي و درآمدی محاسبه شد. از آنجا كه ضرایب حاصتل  كشش
از سیست  تقاضا به صورت مجزا تفستیر خاصتي نتدارد تنهتا بته  كتر       

 شود.ا ميها اكتفهای محاسباتي حاصل از آنكشش
 

های قیمتی و درآمیدی تقاضیای میواد    نتایج محاسبه کشش

 غذایی در مناطق شهری

های خود قیمتي و متقتاط  متواد غتذایي در    نتایج محاسبه كشش
 مطلق نتایج، قدر اساس است. بر شدهاراره 3جدو  مناطق شهری در 

نتیجه  این است. 1از های مواد غذایي كمتر بیشتر گروه قیمتي كشش
 در آمتده دستت بته  نتتایج  مواد غذایي است كه بتا  بودن مبین ضروری

( Barikani et al., 2007) همكاران و باریكاني مانند مطالعات پیشین
( Sabouhi and Ahmadpour, 2012و صبوحي صابوني و احمدپور )

با توجه به نتایج، كشش ختود قیمتتي غتالت، گوشتت      مطابقت دارد.
، 2های آن، لبنیات، گوشت پرندگان، گوشت ماهي، میگو و فرآورده1دام

هتا، حبوبتات و قنتد و شتكر بته      ها، سبزیها و كره، میوهروغن، چربي
، -3/4، -33/1، -46/1، -322/4، -30/1، -333/4ترتیتتب برابتتر بتتا 

استتت. منفتتي  آمتتدهدستتتبتته -311/4و  -331/4، -321/4، -132/4
هتای متواد غتذایي مطتابق     گروه خود قیمتيهای بودن مقادیر كشش

 جانشتین  گویای متقاط  هایكشش بودن تئوری و انتظار است. مثبت

 مطلق قدر بودن است. پایین مواد غذایي برای یكدیگر هایگروه بودن

 هتای متواد  دهنده جانشیني ضعیف بین گروهمتقاط  نشان هایكشش
هتای  غذایي در مناطق شهری است. بر استاس نتتایج، اغلتب كشتش    

دهنتد كته بیتانگر جانشتیني     متقاط  مثبت مقادیر پاییني را نشان متي 

                                                           
در معادله گوشت دام در سیست  برآورد  iβدار نشدن ضریب با توجه به معني -1

 شده، كشش محاسبه شده چندان قابل اطمینان نخواهد بود.

یست  برآورد و ضریب قیمت لبنیات در س iβدار نشدن ضریب . با توجه به معني 2
 شده، كشش محاسبه شده چندان قابل اطمینان نخواهد بود.

این دلیل باشتد   تواند بههای مواد غذایي است كه ميضعیف بین گروه
در نتیجه  از مواد غذایي، گروه خرید یک كاهش براثر كه ایبودجه كه

-مي ها توزی گروه دیگر خرید در شود،مي جویيصرفه افزایش قیمت،

 گردد. 
با افتزایش یتک درصتدی قیمتت گوشتت      مطابق نتایج پژوهش، 

پرندگان در شرایط ثابت، عالوه بر این كه تقاضای گوشت پرندگان به 
كند، تقاضای گوشت دام نیتز بته   درصد كاهش پیدا مي 322/4میزان 
بتودن كشتش تقاضتای     یابتد. مثبتت  درصد افزایش مي 123/4میزان 

گوشت پرندگان نسبت به قیمتت گوشتت دام بیتانگر جانشتین بتودن      
  گوشت پرندگان برای گوشت دام است.

 433/4كشش تقاضای غالت نیز نسبت به قیمت حبوبات برابر با 
باشتد.  است كه بیانگر جانشین بتودن غتالت بته جتای حبوبتات متي      

درصتدی   1، به شرط ثابت بودن سایر شرایط با افزایش دیگرعبارتبه
درصتد افتزایش پیتدا     433/4قیمت حبوبات، تقاضای غالت به میزان 

درصدی قیمت حبوبات، تقاضا برای  1خواهد كرد. در ضمن با افزایش 
درصد كاهش نشان خواهد داد.  331/4این گروه مواد غذایي به میزان 

 413/4قیمتت غتالت برابتر بتا     كشش تقاضای حبوبات نیز نسبت به 
كه بیانگر این است كه با افزایش یتک درصتدی قیمتت     آمدهدستبه

درصتد كتاهش    333/4غالت، ضمن این كه تقاضای غالت به اندازه 
درصتد افتزایش    413/4تقاضای حبوبتات بته میتزان    پیدا خواهد كرد، 

-متقتاط  نشتان   هتای مقابل، منفي بودن كشتش  نشان خواهد داد. در

 عنتوان بهمواد غذایي است.  هایگروه میان مكملي وجود رابطهدهنده 
های آن نسبت به مثا ، كشش تقاضای گوشت ماهي، میگو و فرآورده

باشد كه بیانگر آن است كه در شرایط مي -13/4قیمت غالت برابر با 
درصد افزایش قیمت غالت، تقاضای گوشت ماهي، میگتو و   1ثابت با 
 درصد كاهش خواهد یافت. 13/4زه های آن به اندافرآورده

های درآمدی تقاضای مواد غذایي در مناطق نتایج محاسبه كشش
شده استت. بتر استاس نتتایج، كشتش      اراره 3جدو  شهری ایران در 
های مواد غذایي مثبت بوده كه بیانگر شده برای گروهدرآمدی محاسبه
افزون بر این با توجته بته نتتایج،     های كاالیي است.نرما  بودن گروه

های آن بیشتتر از یتک   كشش درآمدی گوشت ماهي، میگو و فرآورده
بوده كه مبین لوكس بودن این مواد غذایي است. اشاره به ایتن نكتته   

در معادله گوشت  iβدار نشدن ضریب الزامي است كه با توجه به معني
شتده در  دام و لبنیات در سیست  برآورد شده، كشش درآمدی محاستبه 

خصوص این دو محصو  چندان قابل تحلیل نخواهد بود. اما با توجته  
به آمارهای تولید و مصرف و سه  مواد غذایي از كل مصرف و هزینه 

توان گفت كه بیشتر از یک ماهیانه مواد غذایي خانوارهای شهری، مي
 خرید بودن كشش درآمدی این دو محصو  احتماالً به كاهش قدرت

عنتوان  كنندگان شهری در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایي بهمصرف
هتای موردمطالعته   در ستا   هتا معلو  اجرای طترح هدفمنتدی یارانته   
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، سته  مصترف گوشتت    2جدو  عنوان مثا  با توجه به گردد. بهبرمي
 1633ز كل مقدار مصرف ماهیانته خانوارهتای شتهری در ستا      دام ا
درصد كاهش  0/2به حدود  1633درصد بوده كه در سا   6/16حدود 

یافته است. این در حالي است كه سه  هزینه گوشت دام از كل هزینه 
درصد كاهش یافته است.  13درصد به  3/13ماهیانه خانوارها از حدود 

درصدی سه  مصترف، سته     11كاهش شود كه با وجود مشاهده مي
درصتد كتاهش    3/2هزینه گوشت دام در سبد ماهیانه خانوارها حتدود  

دار قیمت این محصتو  و كتاهش   یافته است كه بیانگر افزایش معني
توان خرید خانوارها است. این وضعیت در خصوص گوشتت پرنتدگان،   

ت. گوشت ماهي و میگو و فرآورده های آن به وضوح قابل مشاهده اس
درصد كاهش نشان  6/4سه  مصرف لبنیات نیز در دوره مذكور حدود 

درصد كتاهش   6/4ای این محصو  نیز تقریباً دهد كه سه  هزینهمي
یافته است. با توجه به میانگین سه  محصوالت متذكور از كتل ستبد    

درصتد   03ای خانوارهای شهری )ایتن چهتار محصتو  حتدود     هزینه
ای شهری را در دوره موردمطالعته تشتكیل   های ماهیانه خانوارههزینه

هتای ایتن محصتوالت در ستبد مصترفي      اند( و روند سه  هزینته داده
 خانوارها، نتیجه فوق دور از انتظار نیست.

هتای قبتل انجتام شتده، نشتان      نتیجه برخي مطالعات كه در سا 
دهد كه گوشت دام )گوشت قرمز(  و لبنیات دارای كشش درآمدی مي

اند. در مقابل ده و جزو كاالهای ضروری محسوب شدهكمتر از یک بو
-، میوهو كره هاروغن، چربيكشش درآمدی غالت، گوشت پرندگان، 

آمده است. دستها، حبوبات و قند شكر كمتر مساوی یک بهها، سبزی
بنابراین نتیجه، تقاضای این محصوالت در مناطق شهری ایران نسبت 

ابراین در گروه كاالهای ضتروری  به درآمد حساسیت كمتری دارد و بن
های تحقیتق پیشتین   گیرند. نتیجه مطالعه از این نظر با یافتهجای مي

( Varhrami et al., 2015ماننتتد مطالعتته ورهرامتتي و همكتتاران  )
نتیجه مطالعه حاضتر از نظتر كشتش درآمتدی گوشتت       مشابهت دارد.

هتای آن  پرندگان )كمتر از یتک( و گوشتت متاهي، میگتو و فترآورده     
 Delavar et)بیشتر از یک( مشابه نتایج تحقیتق دالور و همكتاران )  

al., 2021.است ) 
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Table 7- Self-pricing and cross-sectional elasticities of foodstuffs in urban areas 

 قند و شکر
Sugar 

 حبوبات
Pulses 

 هاسبزی
Vegetables 

 هامیوه
Fruit 

روغن، 

و  هاچربی

 کره
Oil, Fat 

and Butter 

 لبنیات
Dairy 

ماهی، گوشت 

میگو و 

های فرآورده

 آن
Fish meat, 

Shrimp and 

its products 

گوشت 

 پرندگان
Poultry 

meat 

گوشت 

 دام
Livesto

ck meat 

 غالت
Cereals 

 

 

 

 

 معادله

0.053 0.059 0.26 0.261 0.129 0.246 0.085 0.226 0.363 -0.675 
غالت               

Cereals 

-0.078 -0.092 -0.395 -0.391 -0.196 -0.372 -0.128 -0.34 -1.54 -0.48 
 Livestockگوشت دام 

meat 

0.0193 0.019 0.094 0.089 0.048 0.082 0.03 -0.922 0.127 -0.115 
 Poultryگوشت پرندگان 

meat 

-0.026 -0.051 -0.156 -0.149 -0.077 -0.145 -1.03 -0.132 -0.211 -0.19 

گوشت ماهي، میگو و 
 های آن فرآورده

  Fish meat, Shrimp 
and its products 

 Dairyلبنیات                 1.16- 1.33- 0.821- 0.312- 1.89- 0.471- 0.948- 0.946- 0.211- 0.188-

0.035 0.037 0.179 0.177 -0.9 0.173 0.059 0.158 0.249 0.219 
    و كره هاروغن، چربي

Oil, Fat and Butter 

 Fruitها                 میوه 1.017 1.159 0.712 0.273 0.784 0.413 0.162- 0.833 0.193 0.162

 Vegetables     هاسبزی 0.089 0.101 0.065 0.023 0.075 0.036 0.074 0.921- 0.016 0.014

 Pulses             حبوبات 0.015 0.02 0.016 0.025 0.0142 0.014 0.008 0.0148 0.951- 0.009

-0.911 0.126 0.482 0.463 0.239 0.471 0.167 0.422 0.681 0.599 
قند و شكر            

Sugar 

 منب : یافته های تحقیق
Source: Research findings 

 

 

                                                           
 در معادله گوشت دام و لبنیات در سیست  برآورد شده، كشش محاسبه شده چندان قابل تحلیل نخواهد بود. iβدار نشدن ضریب توجه به معني -1
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 کشش درآمدی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری -8جدول 
Table 8- Income elasticity of foodstuffs in urban areas 

 قند و شکر
Sugar 

 حبوبات
Pulses 

 هاسبزی
Vegetables 

 هامیوه
Fruit 

روغن، 

ها و چربی

 کره
Oil, Fat 

and 

Butter 

 لبنیات
Dairy 

گوشت 

ماهی، میگو و 

های فرآورده

 آن
Fish meat, 

Shrimp 

and its 

products 

گوشت 

 پرندگان
Poultry 

meat 

 گوشت دام
Livestock 

meat 

 غالت
Cereals 

 

0.991 1 0.994 0.936 0.986 1.073 1.012 0.993 1.03 0.979 

 كشش درآمدی
 Income 

elasticity 

 های تحقیقمنب : یافته
Source: Research findings 

  

 گیری و پیشنهادهانتیجه

هدف كلي مطالعه حاضر بررسي رفتار مصترفي و تقاضتای انتواع    
ایران استت. بترای ایتن منظتور     مواد غذایي اساسي در مناطق شهری 

گیتری از  تواب  تقاضای مواد غذایي در قالب سیست  تقاضتا و بتا بهتره   
برآورد گردیتد. بتر استاس نتتایج،      SUREهای تلفیقي و با روش داده

درصد( را از كل هزینه ماهیانه مواد  13/13گوشت دام بیشترین سه  )
داده استت.   بته ختود اختصتاص    موردمطالعته غذایي خانوارها در دوره 

بررسي سه  مواد غذایي از كل مصرف ماهیانه خانوارهای شهری طي 
هتا و  هتای لبنیتات، میتوه   نشان داد كته سته  گتروه    1633-33دوره 
نستبت بته ستا      1633ها از كل مصرف مواد غتذایي در ستا    سبزی
افزایش قابل توجهي یافته است. مقایسه سه  مصرفي و سته    1633
ایي نشتان داد كته بتا وجتود ایتن كته برختي        های غتذ ای گروههزینه
های غذایي )مانند گوشت دام( بته لحتاظ مقتدار مصترف، سته       گروه
ای، سته   ندارند، اما به لحاظ هزینته را در سبد غذایي خانوارها  زیادی

 اند. قابل توجهي را به خود اختصاص داده
بترای بترآورد الگتوی     AIDSنتایج نشتان داد كته شتكل تتابعي     

اد غذایي در منتاطق شتهری ایتران مناستب استت. نتتایج       تقاضای مو
های مواد غذایي مبین آن است كه كشش خود قیمتيمحاسبه كشش 

است. محاسبات تقاضای مواد غذایي منفي و مطابق انتظار  خود قیمتي
هتای  های متقاط  مبین آن است كته اغلتب كشتش   مربوط به كشش

جانشتیني ضتعیف بتین     متقاط  مثبت، مقادیر پاییني دارند كه بیتانگر 
های مواد غذایي است. مطابق نتایج پژوهش، گوشت پرنتدگان را  گروه
جانشیني برای گوشت دام دانست. بر استاس نتتایج،    عنوانبهتوان مي

غالت جانشین حبوبات است. محاسبه كشش تقاضای گوشت متاهي،  
های آن نسبت به قیمت غالت بیانگر مكمل بودن این میگو و فرآورده

گروه با یكتدیگر استت. افتزون بتر ایتن، گوشتت متاهي، میگتو و         دو 
شتوند.  مكمل حبوبات و قند و شكر تلقي مي عنوانبههای آن فرآورده

ها و كره جانشین حبوبات توان گفت كه روغن، چربيمطابق نتایج، مي
 شدهمحاسبهباشند. كشش درآمدی ها نیز جانشین حبوبات ميو سبزی

ذایي در مناطق شهری مثبت بتوده كته بیتانگر    های مواد غبرای گروه
های كاالیي است. با توجه به نتایج، كشش درآمتدی  نرما  بودن گروه

های آن بیشتر از یک بتوده كته مبتین لتوكس     ماهي، میگو و فرآورده
است. در مقابل با توجه بته كت  كشتش بتودن      بودن این ماده غذایي

هتا،  ، میتوه و كتره  هتا روغتن، چربتي  تقاضای غالت، گوشت پرندگان، 
ها، حبوبات و قند و شكر نسبت به درآمتد، ایتن محصتوالت در    سبزی

گیرنتد. بتر استاس    مناطق شهری در گروه كاالهای ضروری جای مي
 نتایج تحقیق، پیشنهادهای زیر قابل اراره است:

  محاسباتي متواد غتذایي در منتاطق شتهری      خود قیمتيكشش
  پرنتدگان، گوشتت   مبین حساسیت زیاد تقاضای لبنیتات و تخت  

های آن و گوشت پرنتدگان استت. از   دام، ماهي، میگو و فرآورده
كننده پروتئین دامي مورد نیاز  تأمینآنجا كه گروه غذایي مذكور 

كنندگان بوده و مصرف حتداقلي پتروتئین   در سبد غذایي مصرف
دامي برای سالمت تمامي افراد ضتروری استت، لتذا در تعیتین     

ای باید بته نحتوی عمتل شتود كته      ارانههای قیمتي و یسیاست
افراد جامعه  تکتکمتضمن حداقل مصرف پروتئین دامي برای 

 باشد. 

 های آن بیشتتر  همچنین كشش درآمدی گوشت ماهي و فرآورده
از یک بوده كه مبین این واقعیت است كته تقاضتای ایتن متاده     
ارزشمند در جامعه وجود دارد. لكن به دلیل پتایین بتودن ستط     

تبتدیل   متؤثر دی افراد جامعه، تقاضای مذكور بته تقاضتای   درآم
نشده است. با عنایت به این كه مصرف ماهي در ایران كمتتر از  

شتود  مصترفي آن استت، پیشتنهاد متي     شتده توصیههای حداقل
افزایش تولید و عرضه این ماده ارزشمند غتذایي توستط دولتت    

 مورد حمایت قرار گیرد.

   درآمتدی تقاضتای غتالت،     مثبت و كمتر از یک بتودن كشتش
ها، حبوبات و قنتد و شتكر   ها، سبزی، میوهو كره هاروغن، چربي

بیانگر این است كه این محصوالت در مناطق شتهری در گتروه   
های ناظر بر تولید كاالهای ضروری جای دارند. بنابراین سیاست

نتاظر بتر    هتای سیاستت این گروه كاالهتا و همچنتین    تأمینو 
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حتداقلي   تتأمین تنظی  گردنتد كته    ایگونهبهباید  هاآنمصرف 
 پذیر باشد.برای خانوارها امكان موردنظراز مواد غذایي  هركدام

     امنیتت غتذایي    تتأمین با عنایت به وظیفته منتدی حاكمیتت در
هتای  شود برای تضمین مصرف حداقلي گروهجامعه، پیشنهاد مي
هتای پتایین درآمتدی، از روش هتای مناستب      كاالیي در دهک

 ون اراره كاالبرگ استفاده شود.همچ

     خصتتوص بررستتي رفتتتار    پتتیش از هتتر گونتته اقتتدامي در
شتكل تتابعي    ،سیستت  تقاضتا   برآورد رویكردكنندگان با مصرف

هتای مناستب ماننتد    مناسب برای سیت  تقاضا با استفاده از مد 
( انتختاب  GODDS) یافتته تعمی معمولي  تفاضلي تقاضای مد 
 شود.
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 در مناطق شهری GODDSنتیجه آزمون ایستایی متغیرهای موجود در سیستم  -1 پیوست
Appendix 1- The result of stationarity test of the variables in the GODDS system in urban areas 

 متغیر
Variable 

 LLC آماره

LLC 
Statistics 

 نتیجه
Result 

Cost share difference of the cereals 7.86- ای غالتتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the livestock meat 3.2- ای گوشت دامتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the poultry meat 2.02- ای گوشت پرندگانتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the fish meat, shrimp and its products 2.49- های آنای گوشت ماهي، میگو و فرآوردهتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the dairy 3.68- ای لبنیاتتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the oil, fat and butter 4.82- و كره هاروغن، چربيای تفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the fruit 4.72- هاای میوهتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the vegetables 5.6- هاای سبزیتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the pulses 3.95- ای حبوباتتفاضل سه  هزینه*** I(0) 

Cost share difference of the sugar ای قند و شكرتفاضل سه  هزینه 

-9.73*** 

I(0) 

Price logarithm difference of the cereals 4.22- تفاضل لگاریت  قیمت غالت*** I(0) 

Price logarithm difference of the livestock meat 4.6- تفاضل لگاریت  قیمت گوشت دام*** I(0) 

Price logarithm difference of the poultry meat 4.27- تفاضل لگاریت  قیمت گوشت پرندگان*** I(0) 

Price logarithm difference of the fish meat, shrimp and its products 4.73- های آنتفاضل لگاریت  قیمت گوشت ماهي، میگو و فرآورده*** I(0) 

Price logarithm difference of the dairy 2.97- تفاضل لگاریت  قیمت لبنیات*** I(0) 

Price logarithm difference of the oil, fat and butter 3.27- و كره هاروغن، چربي تفاضل لگاریت  قیمت*** I(0) 

Price logarithm difference of the fruit 4.48- هاتفاضل لگاریت  قیمت میوه*** I(0) 

Price logarithm difference of the vegetables 4.18- هاتفاضل لگاریت  قیمت سبزی*** I(0) 

Price logarithm difference of the pulses 5.4- تفاضل لگاریت  قیمت حبوبات*** I(0) 

Price logarithm difference of the sugar 3.27- تفاضل لگاریت  قیمت قند و شكر*** I(0) 

Logarithm difference of the cereals quantitative index 3.08- تفاضل لگاریت  شاخص مقداری غالت*** I(0) 

Logarithm difference of the livestock meat quantitative index 5.06- تفاضل لگاریت  شاخص مقداری گوشت دام*** I(0) 

Logarithm difference of the poultry meat quantitative index 2.44- تفاضل لگاریت  شاخص مقداری گوشت پرندگان*** I(0) 

Logarithm difference of the fish meat, shrimp and its products quantitative 

index 
تفاضل لگاریت  شاخص مقداری گوشت ماهي، میگو و 

 ***4.44- های آنفرآورده

I(0) 

Logarithm difference of the dairy quantitative index 4.22- تفاضل لگاریت  شاخص مقداری لبنیات*** I(0) 

Logarithm difference of the oil, fat and butter quantitative index  5.28- و كره هاروغن، چربيتفاضل لگاریت  شاخص مقداری*** I(0) 

Logarithm difference of the fruit quantitative index 5.14- هاتفاضل لگاریت  شاخص مقداری میوه*** I(0) 

Logarithm difference of the vegetables quantitative index 5.52- هاتفاضل لگاریت  شاخص مقداری سبزی*** I(0) 

Logarithm difference of the pulses quantitative index 4.77- تفاضل لگاریت  شاخص مقداری حبوبات*** I(0) 

Logarithm difference of the sugar quantitative index  مقداری قند و شكرتفاضل لگاریت  شاخص 
-3.97*** 

I(0) 

 درصد   1داری در سط  معني ***
*** Significance at the 1 percent  

    های تحقیق             ماخذ: یافته

   Source:Research findings                          
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Appendix 2- The result of stationarity test of the variables in the AIDS system in urban areas 

 متغیر
Variable 

 LLC آماره

LLC Statistics 

 متغیر
Variable 

The share of cereals in total cost 4.72- سه  غالت از كل مخارج*** I(0) 

The share of livestock meat in total cost 1.98- سه  گوشت دام از كل مخارج** I(0) 

The share of poultry meat in total cost 149- سه  گوشت پرندگان از كل مخارج* I(0) 

The share of fish meat, shrimp and its products in total cost 1.82- مخارجهای آن از كل سه  گوشت ماهي، میگو و فرآورده** I(0) 

The share of dairy in total cost 5.05- سه  لبنیات از كل مخارج*** I(0) 

The share of oil, fat and butter in total cost 1.56- ها و كره از كل مخارجسه  روغن، چربي** I(0) 

The share of fruit in total cost 2.74- ها از كل مخارجسه  میوه*** I(0) 

The share of vegetables in total cost 4.84- ها از كل مخارجسه  سبزی*** I(0) 

The share of pulses in total cost 4.04- سه  حبوبات از كل مخارج*** I(0) 

The share of sugar in total cost سه  قند و شكر از كل مخارج 
-6.36*** 

I(0) 

Price index of cereals 5.83- قیمت غالت شاخص*** I(0) 

Price index of livestock meat 10.65- شاخص قیمت گوشت دام*** I(0) 

Price index of poultry meat 1.94- شاخص قیمت گوشت پرندگان** I(0) 

Price index of fish meat, shrimp and its products 3.72- های آنشاخص قیمت گوشت ماهي، میگو و فرآورده*** I(0) 

Price index of dairy 2.17- شاخص قیمت لبنیات*** I(0) 

Price index of oil, fat and butter 3.63- ها و كرهشاخص قیمت روغن، چربي*** I(0) 

Price index of fruit 5.24- هاشاخص قیمت میوه*** I(0) 

Price index of vegetables 1.9- هاشاخص قیمت سبزی** I(0) 

Price index of pulses 3.76- شاخص قیمت حبوبات*** I(0) 

Price index of sugar 8.89- شاخص قیمت قند و شكر*** I(0) 

Real cost of cereals 3.32- مخارج واقعي غالت*** I(0) 

Real cost of livestock meat 1.88- مخارج واقعي گوشت دام** I(0) 

Real cost of poultry meat 1.82- مخارج واقعي گوشت پرندگان** I(0) 

Real cost of fish meat, shrimp and its products 1.3- های آنمخارج واقعي گوشت ماهي، میگو و فرآورده* I(0) 

Real cost of dairy 2.56- مخارج واقعي لبنیات** I(0) 

Real cost of oil, fat and butter 2.19- ها و كرهمخارج واقعي روغن، چربي** I(0) 

Real cost of fruit 1.98- هامخارج واقعي میوه** I(0) 

Real cost of vegetables 2.86- هامخارج واقعي سبزی** I(0) 

Real cost of pulses 1.67- مخارج واقعي حبوبات** I(0) 

Real cost of sugar 4.05- مخارج واقعي قند و شكر*** I(0) 

 درصد 1و  3، 14در سط   داریيمعن بیبه ترتو ***  **، *
 ** ,* and *** are significant at the level of 10, 5 and 1 percent, respectively 

 های تحقیقماخذ: یافته
Source: Research findings  

 

 

 


