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  چکیده
اال از ک یفیترا مالحظه کرد که انتخاب و توجه به ک یندهاییفرآ توانیکاال م یک یمصــرف  يدر مطـالعات تقاضــا  

 ندیکه در هر دو مرحله از فرآ یحیتوضــ یرکند. چنانچه متغمی یرويعدم مصــرف آن پ یامصــرف  يبرا گیريیمتصـم 
دوم در  کاال مصرف بشود و یاآ ینکهاحتمال ا ت،نخس دهد؛یکند، دو اثر را نشان م ییرمشترك است، تغ گیريیمتصـم 

 را کنندهدارد که مصرف یاشاره به هر عامل ذهن یفیتکاال توجه شود. اصطالح ک یفیتشدن به مساله ک صورت مصرف
العه آن را به دست آورد. هدف مط هایش،ینآن کاال نسبت به جانش يپول برا  يکند تا با صرف کردن مقدارمی ترغیب
گوشت به  گوشت دام و یفیتبر انتخاب ک ياقتصاد-یو اجتماع شناختییتعوامل جمع ياراثرگذ یزانم ررسیحاضر ب

 یمقطع ايه¬داده يعوامل برا ینمرتبط با ا یفیتبرآورد کشش ک ین) و همچنیانو آبز طیور دام،( شده¬صورت همفزون
در  يا) به طورگسترده1979( يادومرحله کمنه یکرداست. رو 1393در سال  یرانا ییو روستا يشهر يبودجه خانوارها

تقاضا  یفیتک زانیم کنندهیینتع یرمتغ ینترمهم دهد،ینشان م یقتحق ینا هايیافتهشود. ها استفاده مینوع مدل ینا ینتخم
 هامونهتمامی ن يبرا یفیتک يمطالعه کشش درآمد ینشده توسط خانوار، سطح درآمد و بعد از آن سطح سواد است. در ا

رپرست س یالتسن و  تحص یت،مانند جنس یرهاییبه دست آمده است. پس از درآمد، متغ داریمعن يمثبت و از نظر آمار
  .تقاضا دارند یفیتبر ک يخانوار اثر معنادار

  .JEL: C21,C54,C81,D12,R22بنديطبقه

  . ايروش هکمن دومرحله یفی،ک هايتقاضا، کشش :اهکلیدواژه
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  مقدمه -1

ی مردم، این گروه با توجه به جایگاه گوشت در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سالمت

کـه حـذف    طوري بهکاالیی همواره سهم بزرگی در سبد مصرفی خانوارها داشته است 

کند. از جمله عوامل  سالمت خانواده وارد بهرا  جديلطمه تواند میآن از سبد غذایی، 

شناختی، روانشناسی، اجتماعی و هاي جمعیتکننده ویژگی موثر درتحلیل رفتار مصرف

ها هاي مقطعی یک روش متداول براي این نوع تحلیل کارگیري داده هفرهنگی است و ب

 - است. به طورکلی، مصرف موادغذایی و ترکیب سـفره خـانوار بـه سـاختار اجتمـاعی     

ــادي ــیط زیســت، آب و هــوا، ترکیــب منــابع و سیاســت    1اقتص هــاي تجــاري،  ، مح

، 3یت بـز و اسم 2استانداردهاي زندگی و جمعیت یک کشور بستگی دارد (کوما آکبی

گـذارد. بـه   هاي نسبی اثر خود را بر انتخاب خانوارها می) که از راه قیمت1، ص2007

تر عموما متوسط قیمت کمتري هاي پرجمعیتخانواده)، 1955(4عقیده پرایس و هوتاکر

تولید خانوار پرداخت  - هاي مصرفجویی در اندازه خرید و در تصمیمدلیل صرفهرا به

رسد این خانوارها بیشتر ازآنکه به مساله کیفیت در انتخاب نظر میکنند. در واقع به می

کاال اهمیت بدهند، مساله کمیت و مقدار کاال را به منظـور فـراهم کـردن موادغـذایی     

) تفـاوت در متوسـط   1دهنـد. در نمـودار (  کافی در سفره خویش در اولویت قـرار مـی  

هـاي مختلـف   ن دهـک قیمت پرداختی براي یـک کیلـوگرم گوشـت گوسـفند در میـا     

  5.نشان داده شده است 1393خانوارهاي شهري براي سال 

ها منظور توصیف درست اثرات قیمتهاي مقطعی باید بههمچنین دالیل تنوع در قیمت

توانند ناشی از هاي بودجه خانوار شناسایی شوند. این دالیل میهاي دادهدر تجزیه و تحلیل

هـاي  ، اثـرات فصـلی، تفـاوت   6شده همراه با کـاال يمنطقه، تبعیض قیمت، خدمات خریدار

کیفیتی ناشی از کاالهاي همفزون ناهمگن باشند. از میان این دالیل، تنـوع قیمـت ناشـی از    

 منطقه و اثرات فصلی از نقطه نظر برآورد منحنی تقاضا مطلوب هسـتند (پـرایس و هوتـاکر،   

                                                                                                                 
1- Socio-economic 
2- Cuma Akbay  
3- Ismet Boz 
4- Prais and Houthakker 

گویی در متن حذف شده است و در منظور پرهیز از اضافه) براي جامعه روستایی نیز استخراج شده که به1نمودار ( -  5

  شود. صورت نیاز ارائه می

6- Services Purchased with the Commodity 
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بـین خانوارهـاي شـهري و     شده در). در ادامه، متوسط قیمت واحد پرداخت110، ص1955

بـه تفکیـک اسـتان محـل      1393روستایی براي یـک کیلـوگرم گوشـت گوسـفند در سـال      

-)). همانطورکه نتـایج نمـودار نشـان مـی    2سکونت خانوار نمایش داده شده است (نمودار (

دهد، تفاوت در وفور منابع در مناطق مختلـف کشـور، سـبب پدیـد آمـدن نوسـان و تغییـر        

شده براي یـک کیلـوگرم گوشـت گوسـفند در بـین      هاي پرداختیمتپذیري در متوسط ق

-شده متعلق به اسـتان مناطق مختلف کشور شده است به طوري که بیشترین قیمت پرداخت

شـده متعلـق بـه اسـتان     پرداخـت  هرمزگان و همچنین کمتـرین قیمـت   و هاي قزوین، تهران

  کهگیلویه و بویراحمد است. 

  

هاي درآمدي گوسفند در بین دهک گوشتیک کیلو داختی براي پر قیمتمتوسط ): 1(نمودار 

  1393خانوارهاي شهري، سال 

  
  

در بین خانوارهاي شهري کمتـرین مقـدار    1393دهد که در سال نشان می) 1(نتایج نمودار 

ریـال بـوده کـه توسـط      216475شده براي یک کیلوگرم گوشت گوسفند به مبلغ پرداخت

است. این مبلغ همراه با حرکت بـه سـمت   جامعه پرداخت شده دهک اول یا فقیرترین قشر 

هاي درآمدي باالتر و ثروتمند جامعه روند افزایشی به خود گرفته به طوري که مبلـغ  دهک

شده براي یک کیلوگرم گوشت گوسفند در دهک دهـم جامعـه شـهري بـه مبلـغ      پرداخت

  است. ریال رسیده 332600
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خت شده براي یک کیلوگرم گوشت گوسفند در بین خانوارهاي شهري و ): متوسط قیمت پردا2(نمودار 

  به تفکیک استان محل سکونت خانوار 1393روستایی سال 

  
  

شده براي یک کیلـوگرم گوشـت   ، نوسان موجود در متوسط قیمت پرداخت)2(نمودار  در

رین ، بیشـت 1393کشور نشان داده شده است بـه طـوري کـه در سـال      استان 31گوسفند بین 

 ترین قیمـت  هاي قزوین، تهران، هرمزگان و همچنین کمشده متعلق به استانقیمت پرداخت

-است. این تفاوت در قیمـت مـی  شده متعلق به استان کهگیلویه و بویر احمد بوده پرداخت

تواند اشاره به مساله تفاوت در وفور منابع در مناطق مختلف کشـور و همچنـین فصـلی کـه     

آوري شـده اسـت،   از در طرح آمارگیري از هزینه و درآمد خـانوار جمـع  اطالعات مورد نی

 داشته باشد.

امـا   ،کننـد توانند تعیین کنند که خانوارها چه چیزي را مصرف مـی عوامل اقتصادي می

، 1986و همکـاران،   1(روزیـن  چه چیزي را دوسـت دارنـد   ها آن توانند تعیین کنند کهنمی

اقتصـادي نظیـر    -شـناختی و اجتمـاعی  صوصیات جمعیـت خ تاضروري است  ،). بنابراین86

گیـري تقاضـا مـورد توجـه قـرار داد.      را در شکل... جنسیت، سن، تحصیالت، بعد خانوار و

-شناختی نشـان مـی  هاي خام بودجه خانوار از بعد خصوصیات جمعیتتجزیه و تحلیل داده

ی خانوارهـاي  شده براي گوشت در سبد مصرف، درصد مخارج صرف1393دهد که در سال

                                                                                                                 
1- Rosin 
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انـد بیشـتر   تفکیک جنسیت در وضعیتی که زنان سرپرست خانوار بـوده ی بهتایشهري و روس

  است.  بوده

تـوان تقاضـا را   نمـی در شرایطی که کاال ناهمگن است، ) 1973( 1مطابق با مطالعه کرامر

. جمع مقادیر فیزیکی آن و بدون در نظر گرفتن مساله کیفیـت درنظـر گرفـت   تنها به عنوان 

کنـد تـا بـا    کننـده را ترغیـب مـی   اصطالح کیفیت اشاره به هر عامل ذهنی دارد که مصرف

هـایش، آن را بـه دسـت    صرف کردن مقدار بیشتري پول براي آن کاال نسـبت بـه جانشـین   

ــه منظــور از 2، 2012، 2و همکــاران وازیلــوپالسآورد ( ــن مطالع ــت«). در ای ، همــان »کیفی

شـناختی نظیـر سـن، جنسـیت، ســطح     یرهـاي جمعیــت نـاهمگنی کیفـی کاالهـا اسـت و متغ    

تــوان  دهنــد. در حقیقــت مــی تحصــیالت مربــوط بــه سرپرســت خــانوار آن را توضــیح مــی

ــه عقیــده کــاگس و وولجنانــت   3نــاهمگنی در کیفیــت را بــه ایــن عوامــل منتســب کــرد. ب

گیـري  توانـد بـه طـور مسـتقل از تصـمیم     گیري براي کیفیت در خانوار می)، تصمیم1986(

  اي مقدار در سطح کاال الگوسازي شود.  بر

ــت   ــل جمعیـ ــذاري عوامـ ــزان اثرگـ ــی میـ ــر بررسـ ــه حاضـ ــدف مطالعـ ــناختی و  هـ   شـ

(دام،  4شـده اقتصادي بر انتخاب کیفیت گوشت دام، گوشت به صورت همفـزون -اجتماعی

یعنی گوشت گوسفند و گوساله و  ،تر گوشت دام ییطیور و آبزیان) و همچنین بررسی جز

نهایی مرتبط با این عوامل به منظور دست یافتن به پاسخی مناسـب بـراي ایـن     برآورد اثرات

پرسش است که خانوارهاي ایرانی چه میزان نسبت بـه انتخـاب کیفیـت در خریـد گوشـت      

هـاي خـام طـرح آمـارگیري از هزینـه و      ادهدهند و براي این منظـور از د حساسیت نشان می

هـاي  شود. این بررسـی از جنبـه   استفاده می 1393سال  تاییدرآمد خانوارهاي شهري و روس

کننـدگان  ه کیفیـت بـراي مصـرف   مسـال  توجـه بـه   اصـوال  -1مختلف حائز اهمیـت اسـت؛   

کننـدگان  فروشندگان نیز مایـل بـه شـناخت و درك تمـایالت مصـرف      -2مطلوبیت دارد. 

هـاي  گروهبندي بازار و شناخت تواند به عنوان معیاري براي تقسیمه میمسال این -3هستند. 

-ثرتري نیازهـاي مصـرف  ومـ  تـا بـه طـور   کند ها کمک هدف درنظر گرفته شود و به بنگاه

  کنندگان را در نظرگرفته و به تقاضاي موجود در بازار پاسخ بدهند.

                                                                                                                 
1- Cramer 
2- Vassilopoulos, et. al 
3- Cox and Wohlgenant 
4- Aggregated 
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در بخـش دوم مقالـه مـروري بـر مبـانی       چارچوب کلی تحقیق حاضر عبارت اسـت از: 

و در بخش سوم روش پـژوهش معرفـی   نظري و به دنبال آن برخی مطالعات صورت گرفته 

-و همچنین کشش ها و برآورد تجربی مدلشود. بخش چهارم این مطالعه به معرفی داده می

شـود. در بخـش پـنجم     هاي کیفی تقاضا براي انواع گوشت مورد مطالعه اختصاص داده می

   .شود میگیري از تحقیق حاضر بیان یج تجربی و در نهایت در بخش ششم نتیجهتان

 

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2

  نظريمبانی -1-2

ول دوره مـورد بررسـی بـه    ها در طـ )، ثابت در نظر گرفتن قیمت1973( مطابق با نظر کرامر 

ها در بحـث تجزیـه و تحلیـل تقاضـاي موادغـذایی      حلی براي معضل غیاب قیمت عنوان راه

 سـی نـاهمگن باشـد. کرامـر    چراکـه ممکـن اسـت کـاالي مـورد برر      ،روش مناسبی نیسـت 

هـاي  )، اهمیت تعدیل مربوط به اثرات کیفیت را به وسیله ترسیم تمایز میـان کشـش  1973(

  هاي درآمدي مخارج نشان داد.درآمدي تقاضا و کشش

log v log q log p   

  

log v،  ،لگاریتم مخارجlog q ،ار ولگاریتم مقد log p ،.لگاریتم قیمت است  

 
log v log I log q log I log p log I           

 
log p log I  ، شـود و نقطـه   کر نامیـده مـی  تـا کشش درآمدي کیفیت پـرایس و هو

تمایز میان کشش درآمدي تقاضـا و کشـش درآمـدي مخـارج اسـت کـه ناشـی از اثـرات         

کر مسـاوي صـفر   تـا شـده کشـش هو  راي محصوالت تفکیک. بعقیده کرامر، باستکیفیت 

امـا   ،زیرا براي هر کاال یک قیمت واحد وجود دارد و دو کشش دیگر بـاهم برابرنـد   ،است

پذیر(همفزون) باشند این کشـش بـه عنـوان یـک جـز اخـالل بـین دو        اگر محصوالت جمع

  آید. کشش دیگر به حساب می

جاي متغیر قیمت از متغیـر ارزش   هدهند که ب، پیشنهاد می1989 2و ین و رو 1996 1گولد

ثر تـا اما این جایگزین م، (نسبت مخارج به مقدار) به عنوان جایگزین آن استفاده شود واحد

                                                                                                                 
1- Gould 
2- Yen And Roe 
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ثیري تـا کننده هـیچ  (که مصرف هاي بازاري کاالهاتنها از قیمتاز اثرات کیفیت است و نه

ثیر تـا روه کـاالي نـاهمگن نیـز    ر مخارج خانوار درون هر گـ تاروي آن ندارد)، بلکه از ساخ

توان به عنوان قیمتـی کـه آمیختـه بـا اثـرات      پذیرد. در این چارچوب ارزش واحد را میمی

   ).2012، 2(واسیلوپولس و همکاران، کرد کیفیت است، مالحظه 

برگیرنـده اطالعـات مـرتبط بـا مخـارج و مقـادیر       هاي مقطعی عموما درکه داده از آنجا

هسـتند   -گوشت گوسفند، گوسـاله و...  ،مثال طوربه  - 1الهاي مجزاشده براي کاخریداري

-این کاالها درون یک گـروه همفـزون   کردنمنظور تسهیل مدلسازي، اقتصاددانان جمع به

  . کنند میکلی شامل انواع مختلف آن) را پیشنهاد به طور (گوشت 2شده

  . ))1(رابطه ( ها تقسیم مخارج کل بر مقادیر استعادت مرسوم در برآورد قیمت

  

)1(                                    V E qi i i  

  

کننده ، منعکسViارزش واحد )، 1988( ) و دیتون1986( کاگسعقیده با این حال، به

ه ناهمگنی کیفیت را تا مسالضروري است  ،. بنابرایناستتنوع قیمت محصوالت و کیفیت 

  از بعد تنوع کاالهاي مجزا. -2از بعد همفزونی و  -1کرد؛  از دو بعد بررسی

هـا بـراي کاالهـاي    ه فرض اساسی یکسان بودن قیمـت مسال که ممکن است این از آنجا

به امروز  تاکه  کرددر این زمینه، هیکس تئوري همفزونی را فرمولبندي  کندثر تاهمگن را م

درون یـک گـروه و تعریـف     کاربرد دارد. هیکس توضـیح داد کـه همفزونـی محصـوالت    

تار پذیر خواهد بـود کـه سـاخ   شده براي این گروه، فقط و فقط زمانی امکانقیمت همفزون

متنوع، یکسان باشند. بدون این فـرض، همفزونـی محصـوالت درون     قیمت این محصوالت

که تغییر آن به سهم کاالي سازنده این  کند میمیانگین قیمتی متنوعی را ایجاد یک گروه، 

توان به عنوان عالمتی از کیفیـت گـروه در   فزونی بستگی خواهد داشت. این تنوع را میهم

  نظر گرفت. 

                                                                                                                 
1- Disaggregated Goods 
2- Aggregated Group 
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i ، یک کاالي همفزون در نظر بگیرید.  عنوانبهراiPA    قیمـت کـاالي همفـزونi ،KP 

kبردار قیمتی کاالهاي مجزا و

*P هاي کاالهـاي مجـزا  هاي نسبی متناظر با قیمتبردار قیمت 

P*( است PA P
k i k
(.  

iPAامـا  ،ثیري ندارنـد تـا زا است. خصوصیات خانوار روي این قیمت ، برونk

*P  را کـه

-)، فـرض جـدایی  1991( نلسـون نظـر  . مطابق کند میثر تام ،است KPدهنده بعد کیفینشان

پذیري کاالهاي مجزا، استفاده از میانگین ساده مقادیر فیزیکی را براي تعریف یـک مقـدار   

هایی استفاده شـود  ه مهمی است که از مقادیر و قیمت، مسال. بنابراینکند نمییید تاهمفزون 

در قیمـت شـامل تغییـر در ترکیـب سـبد خریـد        شده باشند. تغییـر که از نظر کیفیت تعدیل

-نلسـون، مـی   کردنها و مقادیر دارد. با دنبال . بعد کیفیت اشاره به قیمتشود می 1همفزون

هـا را در نظـر   هاي مرتبط با قیمتکه محدودیتiQخواهیم شاخص کاالي مرکب هیکس

  .داریم )2رابطه (در  استکاالهاي مجزا ، بردار مقدار x .کنیماستفاده  ،گیردمی

  

  )2(                                 * *
i k kk i

Q P x P x



   

  

iQ  دهد. متنـاظر بـا   نشان می ،که کیفیت در آن تعدیل شده استرا مقدار کاالي همفزون

از تقسیم مقدارکاالي همفزون بر مجمـوع مقـادیر کاالهـاي     iL)، کیفیت یا 1991( نلسون

  .داریمرا  ) 3(رابطه بنابراین  ،آیدمی به دست دهندمجزا که کاالي همفزون را شکل می

  

  )3(                             i i i i kk i
L Q q  ;  q = x


   

  

ر بـا قیمـت   متناظ ،که ارزش واحد کردتوان بیان ) می3) و (2)، (1( هاي رابطهبا ترکیب 

  .))4است (رابطه (غیرقابل مشاهده و کیفیت همفزون 

)4(                               
i i i k k i

k i

i i i i i

V E q P x q

PA Q q PA L   



 

 


  

                                                                                                                 
1- Bought Basket - Aggregate 



 55هاي کیفی تقاضا براي انواع گوشت...      برآورد کشش

 
 

 

 

 

  

  .خواهیم داشت) را 5رابطه ()، 4(رابطه با گرفتن لگاریتم طبیعی از 

  

  )5(                            i i iln(V) ln(PA ) ln(L )   

زء کیفیت موجـود در ارزش واحـد را از   ج تاآورد عبارت آخر این امکان را فراهم می

بعی از دو تـا توان ارزش واحد را به عنـوان  )، می5(رابطه با توجه به  ،. بنابراینکنیمآن جدا 

  .بازنویسی کرد ) مجدد6رابطه (صورت جزء قیمت و کیفیت در نظر گرفت و به

  

)6(                                     i i iV f(PA,L)  

  

بعی از فصل جمع آوري اطالعات و منطقـه محـل سـکونت خـانوار و     تا، )PAiقیمت(

  اقتصادي است. -بعی از متغیرهاي جمعیت شناختی و اجتماعیتا)، iLکیفیت (

  

   مطالعات پیشین -2-2

گردد و دي باز میمیال 50توجه به مساله کیفیت در تقاضا براي مصرف موادغذایی به اوایل دهه 

) به منظور اجتناب از اشتباه 1955توسط پرایس و هوتاکر (» کشش کیفیت«نخستین بار اصطالح 

قیمتی تقاضا بـه کـار گرفتـه شـد. پـس از انتشـار مقالـه ایشـان، معیارهـاي           گرفته شدن با کشش

رد متعددي همچون منطقه، فصل، خصوصیات محصول و... به منظور بررسی اثـرات کیفیـت مـو   

 1تـوان خصوصـیات محصـول    ) می1986کاگس و وولجنانت (عقیده  به استفاده قرار گرفت. البته

در تجزیـه و  را با خصوصیات افراد و خانوارها جایگزین کرد. در واقع بسط مبانی نظري کیفیـت  

گیـرد را  هاي موادغذایی همفزون که از تئوري معروف کاالي مرکب هیکس نشـات مـی  تحلیل

)، 1973( 4)، کرامــر1955( 3)، پـرایس و هوتـاکر  1953- 1952( 2طالعـات هوتــاکر تـوان در م مـی 

                                                                                                                 
  کنند. هاي واحد را متاثر میاین خصوصیات ارزش -  1

2- Houthakker  
3- Prais And Houthakker  
4- Cramer  



   1398، تابستان 73شماره ، نوزدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 56

 

 

) دنبـال کـرد. در ادامـه بـه مـرور      1991( 3)، نلسون1988( 2)، دیتون1986( 1کاگس و وولجنانت

 پردازیم. برخی از مطالعات انجام شده پیرامون این موضوع می

ا و اثـرات کیفیـت در   هـ قیمـت «اي بـا عنـوان   ) در مقاله1986کاگس و وولجنانت (

کنند کـه درك منشـا و معنـاي     به این نکته اشاره می»  تجزیه و تحلیل تقاضاي مقطعی

هاي مقطعی در طراحی چارچوب اقتصادسنجی و تئوریکی ها در دادهپذیري قیمتتنوع

منظور شناسایی تقاضاي مقطعـی بـراي   توابع تقاضاي مقطعی بسیار تاثیرگذار هستند. به

هاي مرتبط با بخش عرضه پذیري قیمتپذیر، اثرات کیفیت از تنوعفکیکموادغذایی ت

هـاي نظرسـنجی   اند. نتایج حاصل از کار تجربی انجام گرفتـه بـه کمـک داده    جدا شده

دهـد کـه اثـرات ناشـی از عـدم      نشـان مـی   1977- 78هاي مصرف موادغذایی براي سال

پذیر و نسبتا همگن؛ فکیکهاي مقطعی براي کاالهاي تتعدیل اثرات کیفیت در قیمت

  پوشی است.جزیی و قابل چشم

، این نکته را »کیفیت، مقدار و تنوع فضایی قیمت« در مقاله خود با عنوان )1988( دیتون

هـاي خـانوار، تصـحیح اثـرات کیفیـت و خطـاي       که در بسیاري از نظرسـنجی کرد برجسته 

ی کـه از نظـر جغرافیـایی    هاي واحد گزارش شـده توسـط خانوارهـای   گیري در ارزشاندازه

توانند بـا تنـوع   دهد که میها را نشان میاند، تنوع فضایی اساسی در قیمتدهبندي شخوشه

عنـوان یـک   هاي قیمت سازگار بشوند. وي بـه در الگوهاي تقاضا و همچنین برآورد کشش

کشـور سـاحل عـاج،     1979هاي بودجه خانوار سال کار تجربی در این زمینه به کمک داده

  . کردهاي قیمتی گوشت گوساله، ماهی، غالت و نشاسته را برآورد کشش

ــا عنــواندر مقالــه )1991( نلســون تنــوع کیفیــت و همفزونــی قیمــت در تقاضــاي « اي ب

ه تنـوع کیفیـت بـراي موادغـذایی را     مسـال  گـرفتن  در نظـر  »کننده براي موادغذاییمصرف

 ،داند. به عقیـده وي هاي جدید مینشگیري بیه همفزونی کاالها منجر به شکلمسال همانند

گیـري تقاضـا   منظور انـدازه که کاالها ناهمگن هستند، جمع ساده مقادیر فیزیکی به هنگامی

. در مطالعه نلسون کند میعنوان یک معیار تقاضاي بالقوه اشتباه عمل به »کیفیت«در ادبیات 

کننـده یـا   ترجیحات مصـرف گیري تقاضا نظیر تنوع کیفیت، همچنین سایر معیارهاي اندازه

  اند.هاي نسبی بررسی شدهقیمت

                                                                                                                 
1- Cox And Wohlgenant  
2- Deaton  
3- Nelson  
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به بررسی  »هاي کیفیت در کشش قیمتتورش« در مطالعه خود با عنوان )2006( چانگ

آمده از تجزیـه و تحلیـل تقاضـاي     به دست هاي قیمتهاي بالقوه کیفیت در کششتورش

ه به کار مسال جتناب از اینمنظور اهاي مقطعی و همچنین توسعه چارچوبی که بتواند بهداده

ها و مقـادیر  رود پرداخت. چانگ در این تحقیق نشان داد که عدم تعدیل کیفیت در قیمت

 چراکـه ایـن  شـود،  یج تحلیلی و تجربی تادار در نهاي قیمتی تورشتواند منجر به کششمی

  . شده منجر به اتخاذ تصمیمات بازاریابی و سیاستی اشتباه خواهد مسال

هاي تاتقاضـا بـراي کیفیـت موادغـذایی در روسـ     « اي با عنواندر مقاله )2009( ریو و ابل

ضمن اشاره به این نکته که در اکثر مطالعات مربـوط بـه تقاضـا بـراي موادغـذایی از       » چین

که از تقسیم مخارج کـل بـر مقـادیر     شود هاي واقعی استفاده میارزش واحد به جاي قیمت

هاي واحد انتخاب کیفیت موادغـذایی را درون  ید. ارزشآمی به دست شده کاالخریداري

 هـا  آن از آنجاکه ،بنابراینکند،  می(کاالي مرکب) براي خانوار تعیین  هر گروه موادغذایی

دار و هاي تـورش توانند منجر به تجزیه و تحلیلمینیستند، زا هاي بازاري برونهمانند قیمت

یی همـراه بـا افـزایش    تادهد کـه خانوارهـاي روسـ   هاي تجربی نشان می. یافتهشوندمغرضانه 

بـراي   هـا  آن اند و حساسیتمند به مصرف موادغذایی با کیفیت باالتر بودهدرآمدشان عالقه

  موادغذایی اصلی نسبت به لوکس بسیار بیشتر است.

کمیـت و کیفیـت در مـواد غـذایی؛ پیرامـون      « اي بـا عنـوان  در مقالـه  )2011( 1لکوگنـه 

هاي قیمتی کیفیت در برآورد کشش همسال به اهمیت در نظر گرفتن »گذرد؟نابرابري چه می

، اشـاره کـرده اسـت. بـه     کنـد  مـی ها ایجـاد  ه در کاهش نابرابريمسال تقاضا و نقشی که این

هـاي غـذایی درجهـت کـاهش     عقیده لکوگنه، مالحظه تمایل واقعی بـه برقـراري سیاسـت   

رهاي غـذایی افـراد، ضـروري اسـت. وي در     تارفمنظور درك بهتر اي بههاي تغذیهنابرابري

 صـورت اسـتفاده   کنندگان حتـی در مصرف«این مطالعه به آزمودن این فرضیه پرداخت که 

 »کننـد  میتر را خریداري ، همراه با افزایش درآمدشان محصوالت گران2کاالهاي همفزون

کیـد  تان نکتـه مهـم   . وي همچنین بـر ایـ  کردیید تارا  مطرح شدهیج این مطالعه فرضیه تاو ن

شده با درآمد و یا مخارج کل است و  است که کشش کیفیت، کشش قیمتی مقایسهکرده 

شده ندارد. مفهوم کشش کیفیت فراتر از چارچوب تجزیه  ارتباطی با کشش قیمتی شناخته

                                                                                                                 
1- Lecogne 
2- Aggregate Commodities 
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کـه منحنـی   کنیم توانیم این فرضیه را مطرح لکوگنه می عقیدههاي تقاضا است. بهو تحلیل

ال با مقداري با منحنی انگل مخارج یکسان نیست. منحنی انگل مخارج میان مخارج کاانگل 

تـوان  با تجزیه کشش مخارج به مقدار و کیفیت، می ،د. بنابراینکن درآمد ارتباط برقرار می

-آورد که کیفیت را بـراي ارزیـابی کمیـت درنظـر مـی      به دست هاي انگل متفاوتیمنحنی

  گیرند. 

تقاضا بـراي مقـدار مصـرف در مقابـل     « در مطالعه خود که با عنوان )2012( اوگانداري

-است بـه انـدازه  کرده ، مطرح »تقاضا براي کیفیت گوشت گوساله، مرغ و ماهی در نیجریه

گیري کشش درآمدي تقاضا براي مقدار و کیفیت گوشت گوساله، مرغ و ماهی در نیجریه 

خانوار در ایالت  134پایه انتخاب تصادفی  هاي این مطالعه برپرداخته است. تجزیه و تحلیل

لحاظ درآمدي گوشت گوساله، مـرغ و مـاهی   ه دهد که بیج تجربی نشان میتا. ناستاندو 

کشش و همچنین این اقالم غذایی در میان خانوارهـاي نمونـه ضـروري هسـتند. کشـش      بی

 بـه دسـت   درآمدي محاسبه شده تقاضا براي کیفیت تمام اقالم غذایی مـورد مطالعـه مثبـت   

آمد. این نتیجه داللت بر وجود رابطه مثبت میان تقاضا براي کیفیت گوشت گوساله، مرغ و 

تـوان ایـن   نظـر سیاسـتی مـی   ماهی همراه با افزایش درآمد خواهد داشت. بنـابراین، از نقطـه  

منظور تسـهیل در طراحـی بهتـر اهـداف سیاسـتی موادغـذایی در بهبـود رفـاه         مدارك را به

  ر نیجریه مورد بررسی قرار داد. کننده دمصرف

  

  روش پژوهش -3

آوري از آنجاکه برخی از خانوارها به علت عدم مصرف کـاالي مـورد نظـر در زمـان جمـع     

طـور کلـی، مخـارج پرداخـت شـده بـراي کـاال(در ایـن         اطالعات و یا عدم مصرف کاال به

ده و منجـر بـه   ، مشکل انتخاب نمونه به وجـود آمـ  کنند میمطالعه گوشت) را تهی گزارش 

الزم اسـت ایـن مشـکل هنگـام بـرآورد مـدل        ،بنـابراین  .شودیج برآوردها میتاتورش در ن

)، روشـی متـداول در ایـن نـوع     1979اي هکمـن (  روش دو مرحلهاستفاده از . شودتصحیح 

ــده  در ایــن روش در مرحلــه اول، یــک مــدل پروبیــت کــه مــنعکس ســت. ا هــا تحلیــل کنن

ر مرحله دوم، یک معادله رگرسیونی با متغیر وابسته پیوسته گیري دوبخشی است و د تصمیم

نسبت میل برآورد شـده از مرحلـه اول بـه عنـوان یـک       و معکوس شود میغیرصفر برآورد 

ثر در انتخـاب کـاال و   وبنـابراین، عوامـل مـ    .کنـد  مـی رگرسور اضافی در این معادلـه عمـل   
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 گیـري بـراي کیفیـت کـاال    ر تصمیمثر بواز عوامل ممشارکت در بازار آن (معادله انتخاب) 

تغییر در متغیر توضیحی که در هر دو نکته مهم اینکه  (معادله تصمیم) تفکیک خواهد شد.

احتمـال اینکـه    -1داراي دو اثر خواهد بـود؛   ،گیري مشترك باشد مرحله از فرآیند تصمیم

ود کـه  ه کیفیت کاال توجه شـ مسال شدن به  در صورت مصرف -2آیا کاال مصرف بشود و 

 ه توجهی نشده است.مسال کنون به اینتاهاي انجام شده در مطالعات داخلی  برمبناي بررسی

هاي پروبیت مرتبط بـا مرحلـه اول روش    در تجزیه و تحلیل kZبراي اهداف مدلسازي،

مصرف امین خانوار تصمیم به  kکه چنانچه  شود میمتغیر شاخصی تعریف هکمن به عنوان 

شود. توابع توزیع تجمعی  کاال بگیرد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را شامل می

. بنـابراین، نسـبت معکـوس میـل     هسـتند  و  نرمال و چگالی احتمال به ترتیب برابر بـا  

kبرابــر بــرآورد شــده  k k
ˆ ˆ ˆ(W ) (W )     کــه در آنت اســkW  بــردار متغیرهــاي

. در معادله هستند، بردار پارامترهاي سازگار ̂اي در مرحله اول و انتخاب دوجملهتوضیحی 

  )).7(معادله ( برآورد مرحله دوم، انتظار شرطی متغیر وابسته عبارت است از

  

)7(                
 k k k k k

k k

ˆ ˆE Y Z X (W ) (W )

ˆ                     =X

         



1
  

  

kY  ،مخارج مربوط به کـاالkX       ،بـردار متغیرهـاي توضـیحی مقـدار مخـارج  بـردار

، . در مرحله دوم بـرآورد است پارامتر مربوط به نسبت معکوس میل پارامترهاي سازگار و

  . شوند میاستفاده  kYتنها مشاهدات غیرصفر مرتبط با 

kjX  به عنوانj امین متغیر توضیحی که میان هر دو بردارkXوkW است مشترك ،

دهنده عبـارت اسـت    از تغییر در این توضیح ME(1( . اثر نهایی برآورد شدهشود میتعریف 

  :))8(رابطه ( از

  

)8(             kj k k kj j k kj
ˆ ˆˆ ˆME E Y Z X X            1  

  

                                                                                                                 
1- Marginal Effect 
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ME:یک اثر مستقیم بر مخارج مورد انتظار کـه بـه وسـیله     ، متشکل از دو بخش است

ĵ  غییـر در احتمـال مصـرف کـاال ایجـاد      و یک اثر غیرمسـتقیم کـه از ت   شود میمنعکس

k. مـورد آخـر بـه دومـین عبـارت سـمت راسـت        شـود  می kj
ˆˆ .( X )  (   اشـاره دارد. در

هـا   تنها اثر اول مالحظه شده است. درجه و جهت تـورش  ،مطالعات مربوط به برآورد تقاضا

د. بعد از مقداري در محاسبه اثرات نهایی به مقدار و عالمت عبارت حذف شده بستگی دار

  کرد.بازنویسی  )9رابطه ( توان به صورت ) را می8(رابطه در  MEسازي، عبارت ساده

  

)9(                           kj j j k k k
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆM E W       

2
  

  

هاي تک کاالیی اسـت کـه    ) عبارت مناسبی براي نشان دادن اثر نهایی در مدل9(رابطه 

kjکلی، بـه طـور   شوند.اي برآورد می هکمن دو مرحلهبا استفاده از روش  j
ˆˆME    ،اسـت

̂مگر اینکه   ̂یعنی اگر ، باشد 0  kjآنگاه 0 j
ˆˆME   آن هم تنها زمـانی شود می . 

-نظر میکه بسیار بعید به شوندم صفر که کوواریانس میان خطاي معادالت مرحله اول و دو

ارزیابی آن  شود میکه اثر نهایی برآورد شده به مشاهده وابسته است، پیشنهاد  رسد. از آنجا

  )).10(رابطه ( در مقدار میانگین صورت گیرد

  

)10(                        kj j j k k k
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆME W

 
       

 

2

  

  

W نمونــه رگرســورها دارد و ، اشــاره بــه بردارمیــانگینk k k
ˆ ˆ ˆ(W ) (W )      

در این مطالعه توابـع تقاضـا بـراي انـواع     . است معکوس نسبت میل برآورد شده در میانگین

اسـت. باتوجـه بـه     شـده شـده، بـرآورد   مختلف گوشت شامل دام، طیور و گوشت همفزون

jx)، چنانچه10(رابطه  x   وjx w ،خواهیم داشت ) را11رابطه ( باشند.  

  

)11(            

ˆY x ( f x ) ( x )j j j

ˆ             =( f x ) ( h(w,a))*( h(w,a) x )
j j
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(رابطـه   عبارت خواهند بود از jxهاي تقاضاي کیفی خانوار با توجه به بنابراین، کشش

)12((:  

)12(    

            .

ˆE Y x . x Y ( f x ) ( x ) . x Y
x j j j j j

j

ˆ( f x ) ( h(w, a)) .( h(w, a) x ) x Y
j j j

                
              

                 

  

  

در سـطح میـانگین مـورد     )12(رابطـه  متغیرهـاي بـه کـار رفتـه در      در این مطالعه تمامی

  گیرند.استفاده قرار می

  

  ها و برآورد مدلداده -4

  هاتوصیف و معرفی داده -4-1

خـانوار   38189بـراي   1393هاي خرد پیمایش بودجه خانوار در سـال  در این مطالعه از داده

االهاي مورد مطالعه در این تحقیـق  ک در سطح کشور استفاده شده است. تاییشهري و روس

شده شامل هر سه نوع گوشت عنوان یک کاالي همفزونکه هم به هستندی پروتئین کاالهاي

شده شامل گوسفند و گوسـاله در نظـر    تفکیک گوشت دام و هم  است دام، طیور و آبزیان

همچنین ، اطالعات مربوط به سهم گوشت در سبد موادغذایی و )1(جدول  شوند. گرفته می

(تعداد خانوارهـایی کـه ایـن اقـالم را      درصد مشارکت خانوارهاي ایرانی در بازار این کاال

یی تاخانوار روس 19344دهد. در این جدول از اطالعات مربوط به اند) نشان میتقاضا کرده

یی از کـل سـهم   تاخانوار شهري استفاده شده است. در بین خانوارهاي روس 18855و تعداد 

 52/2درصد متعلق به گوشت گوسفند،  24/4تصاص داده شده به موادغذایی تنها بودجه اخ

درصد متعلق به گوشـت مـرغ بـوده اسـت. درصـد       45/6درصد متعلق به گوشت گوساله و 

انـد بـراي انـواع    منظور خرید و تقاضاي این کاال در بازار مشارکت داشتهخانوارهایی که به

بوده است. همچنـین در   21/74و  59/23، 66/30ب گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتی

آمده حاکی است که از کل سـهم بودجـه اختصـاص     به دست خانوارهاي شهري اطالعات

درصد متعلـق بـه    74/3درصد متعلق به گوشت گوسفند،  67/5داده شده به موادغذایی تنها 
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ي کـه  . درصد خانوارهـاي شـهر  استدرصد متعلق به گوشت مرغ  18/7گوشت گوساله و 

اند براي انواع گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتیب در بازار این کاالها مشارکت داشته

یی تابوده و میزان مصرف این خانوارها بیشـتر از خانوارهـاي روسـ    06/82و  98/34، 17/43

(اشـتغال بــه   یی بـه دلیـل ماهیــت کـار و فعالیتشـان    تااسـت؛ عمومـا بـراي خانوارهــاي روسـ    

بـا  و  شـود  میاري) انواع دام و طیور به نوعی سرمایه و دارایی ایشان تلقی کشاورزي و دامد

وضـع معیشـتی در جوامـع     . همچنـین مصرف کمتري خواهند داشت ،دسترسی بیشتروجود 

  یی از سطح باالتري برخوردار است.تاشهري نسبت به جوامع روس

  

به تفکیک خانوارهاي شهري و ): سهم بودجه مواد غذایی و مشارکت در بازار انواع گوشت 1جدول (

  1393روستایی، سال 

  خانوارهاي شهري  خانوارهاي روستایی

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  

هاي  گروه

  غذایی

سهم بودجه 

مواد 

  غذایی(درصد)

سهم بودجه   مشارکت در بازار

مواد 

  غذایی(درصد)

مشارکت در بازار انواع 

گوشت(تعداد خانوارهاي 

  متقاضی)

تعداد 

  )19344خانوارها(
  درصد

تعداد 

  )18855خانوارها(
  درصد

گوشت 

  گوسفند
24/4  5927  66/30 67/5  8141  17/43 

گوشت 

  گوساله
52/2  4561  59/23  74/3  6596  98/34 

گوشت 

  مرغ
45/6  14348  21/74  18/7  15474  06/82 

توضیح: این محاسبات از طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی مرکز آمـار  

استخراج شده است. سهم بودجه اختصاص داده شده به انواع گوشت نسـبت بـه    1393ایران، سال 

) و 2هاي (سایر موادغذایی برحسب درصد براي خانوارهاي روستایی و شهري به ترتیب در ستون

دهد به این معنا که از ) مشارکت در بازار را نشان می5) و (3هاي () نشان داده شده است. ستون4(

خانوار شهري، چه تعـداد اقـدام بـه خریـد انـواع گوشـت        18855خانوار روستایی و  19344ین ب

 اند.  گوسفند، گوساله و مرغ کرده
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  هاي تحقیقخالصه آماري داده 4-2

هاي مختلف و همچنین تفاوت در  منظور در نظر گرفتن مساله تفاوت وفور منابع در استان به

ها، اثرات ثابت دو متغیر استان محل سـکونت و فصـل   آوري اطالعات از خانوار فصل جمع

گیرنـد بـه ایـن     صورت متغیرهاي دامی مورد استفاده قرار می آوري اطالعات خانوار به جمع

ها و چهار متغیر مجازي صفر و یک بـراي   متغیر مجازي دودویی براي استان 31صورت که 

دهد و در  ها را نشان می امی استان) اس7فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان داریم. جدول (

  پیوست این مطالعه آورده شده است.

  

  ): خالصه آماري متغیرها2جدول (

  متغیر
)1(  )2(  )3(  )4(  

  بیشینه  کمینه  انحراف معیار  میانگین

78/15  7/49  سن سرپرست خانوار  18 99 

63/3  اندازه خانوار  55/1  1 16 

81/0  سال 13تعداد اعضاي خانواده زیر   1 0 7 

29/0  سال 18تا  13تعداد اعضاي خانواده بین   55/0  0 5 

46/0  سال 25تا 19تعداد اعضاي خانواده بین   72/0  0 6 

92/0  سال 40تا  26تعداد اعضاي خانواده بین   88/0  0 7 

77/0  سال 60تا  41تعداد اعضاي خانواده بین   82/0  0 4 

26/0  سال 75تا  61تعداد اعضاي خانواده بین   53/0  0 3 

10/0  سال 75تعداد اعضاي خانواده باالتر از   33/0  0 2 

6/101285  قیمت واحد گوشت همفزون (ریال)  48855 0 356667 

14/10  شده گوشت همفزون (کیلوگرم)مقدار مصرف  34/10  15/0  770 

  710000  20000 1/68076  5/222878  قیمت واحد گوشت دام (ریال)

  700  1/0  98/8  4  (کیلوگرم)شده گوشت دام مقدار مصرف

  420000  0  8/28432  256545  قیمت واحد گوشت گوسفند (ریال)

  200  2/0  84/2  43/2  شده گوشت گوسفند (کیلوگرم)مقدار مصرف

  400000  100000  14/34368  4/262015  قیمت واحد گوشت گوساله (ریال)

  100  15/0  29/2  88/1  شده گوشت گوساله (کیلوگرم)مقدار مصرف

  38189 عدا مشاهداتت

هاي اول تا چهارم به ترتیب اطالعات مربوط به مقدار میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشـینه  توضیح: ستون

  دهند.خانوار نشان می 38189شناختی و اقتصادي= اجتماعی مربوط به متغیر را براي متغیرهاي جمعیت
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  هاي کیفی تقاضابرآورد مدل و کشش -4-3

  شود: ترتیب ذیل نشان داده میدوم در روش هکمن به گام اول و

  گام اول:

Pr(Y w,a) (h(w,a)) 0  

  عبارت است از: hبع تاکه در آن 

h=α + α fexp + α hsize + α hsize + α head_gender

+ α head_age + eduyear + α i.season

2
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  گام دوم:

iE(Y Y ) f(x ,b) mill   0  

  نسبت تابع چگالی احتمال به تابع توزیع احتمال است.، millکه در آن 

  دهیم: را با عبارات ذیل نشان  f چنانچه تابع
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ی مخـارج  شده براي انواع گوشت و همچنین متغیـر توضـیح   متغیروابسته قیمت پرداخت

  اند. صورت لگاریتمی در محاسبات وارد شده مواد غذایی به
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)، 1997هاي مخارج موادغذایی و اندازه اعضـاي خـانوار مطـابق بـا مقالـه سـاها (      کشش

  عبارتند از:

   

1totalexp

hsize j

E = β -β *α * fexp
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ˆ ˆ(α )(h(w,α)λ+λ ) * age+ α hs iz /p icee r
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  ): معرفی متغیرها3ل (دوج

Fexp    مخارج مواد غذایی (میلیون ریال)

foodshare    د غذایی از کل مخارجسهم موا

Hsize   بعد خانوار

hsize٢   مجذور بعد خانوار

head_gender   جنسیت سرپرست خانوار، در صورت مرد بودن یک و در غیر این صورت صفر

head_age   سن سرپرست خانوار

eduyear 
  هاي تحصیل سرپرست خانوار سال

season ٣-٢-١  
 متغیر مجازي فصول اول، دوم و سوم*

prov ٣٠-١  
 ن**تااس 30ن محل سکونت شامل تامتغیرهاي مجازي اس

age  ١٣     سال 13تعداد اعضاي خانواده زیر 

age  ١٣١٨     سال 18 تا 13تعداد اعضاي خانواده بین 

age١٩٢٥    سال 25 تا19تعداد اعضاي خانواده بین 

age٢٦٤٠    سال 40 تا 26تعداد اعضاي خانواده بین 

age٤١٦٠    سال 60 تا 41بین تعداد اعضاي خانواده 

age٦١٧٥    سال 75 تا 61تعداد اعضاي خانواده بین 

age٧٥    سال 75تعداد اعضاي خانواده باالتر از 

  اند. خطی از مدل حذف شدهمنظور پرهیز از همام و فصل زمستان به31* متغیرهاي مجازي استان 

  ها در پیوست آورده شده است. ** اسامی استان

  

 تایج تجربی مدلن -5

اي هکمـن  )، نتایج تجربی برآورد مدل پروبیت در گام نخست از روش دومرحله4جدول (

  دهد.  را نشان می
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دهد کـه متغیـر مخـارج موادغـذایی اثـر       یج تجربی مدل در برآورد گام اول نشان میتان

رابطه  که به این معنا داشته است نی مورد مطالعهئیکاالهاي پروتتمامی مثبت و معناداري در 

گیري براي ورود به بازار و داشـتن تقاضـا بـراي     قیمی میان مخارج موادغذایی با تصمیممست

نـی مـورد   ئیبعـد خـانوار در کلیـه کاالهـاي پروت    عالمـت متغیـر   گوشت وجود داشته است. 

بررسی منفی و معنادار شده اسـت. در واقـع هرچـه تعـداد اعضـاي خـانوار افـزایش داشـته،         

دو نـوع   يد مصرفی خانوار کاهش یافته است. بـه اسـتثنا  احتمال تقاضا براي گوشت در سب

شـود. متغیـر سـن اثـر     گوشت همفزون و دام این نتیجه براي توان دوم بعد خانوار حفظ مـی 

ها دارد. هرچه سـن سرپرسـت خـانوار افـزایش یابـد تقاضـا        مثبت و معناداري در اکثر نمونه

گوشـت   يت خانوار به اسـتثنا براي خرید گوشت افزایش یافته است. متغیر جنسیت سرپرس

دهـد کـه    عالمت منفـی آن نشـان مـی    اماها معنادار نشده است،  همفزون شده در سایر نمونه

انـد.   مردان سرپرست خانوار کمتر از زنان سرپرست خانوار تقاضا براي خرید گوشت داشته

ک ی یـ پروتئینـ  هاي تحصیل سرپرست خانوار در اکثر کاالهـاي  همچنین عالمت متغیر سال

  دهد. رابطه مثبت و معنادار با تقاضا براي خرید گوشت را نشان می

  

 اي هکمن): نتایج تجربی پروبیت، گام اول در روش دومرحله4جدول (

 گوساله گوسفند دام همفزون انواع گوشت

 ضرایب متغیرها

- 83/10*** عرض از مبدا  ***65/11 -  ***5/7-  ***42/7 -  

15/1*** 32/1*** مخارج مواد غذایی  ***6/0  ***62/0  

- 39/0*** بعد خانوار  ***16/0 -  ***09/0 -  01/0 -  

039/0*** توان دوم بعد خانوار  **003/0  001/0 -  ***006/0 -  

- 004/0*** سن  ***003/0  ***01/0  ***002/0  

- 07/0* جنسیت  03/0 -  01/0 -  0002/0 -  

هاي تحصیل سرپرست خانوار سال  003/0 -  ***03/0  ***04/0  ***02/0  

ولفص  کلیه فصول تابستان و پاییز*** تمام فصول*** بهار*** 

  درصد 1و  5، 10*، ** و *** معناداري متغیرها در سطح  

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

) آورده شده است. متغیر مخارج مواد 5( )، در جدول7(رابطه یج حاصل از استخراج تان

جـز گوشـت   معنادار شـده و ب  الهگوشت گوس يی به استثناپروتئین غذایی در کلیه کاالهاي
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شده دارد. سهم مواد غذایی از کـل مخـارج در    اي مثبت با ارزش واحد پرداخت دام، رابطه

افـزایش ایـن سـهم بـه معنـی تعلـق خـانوار بـه          ،ها منفی و معنـادار شـده اسـت    تمامی نمونه

پـایین  هـاي   دهد که در دهـک  تر بوده و بنابراین عالمت منفی آن نشان می هاي پایین دهک

رسـت خـانوار در تمـامی    جامعه تقاضا براي کیفیت کاهش خواهـد یافـت. متغیـر سـن سرپ    

 بـه ایـن ترتیـب   جز نمونه گوشت گوساله معنادار و عالمت آن مثبـت شـده اسـت.    ها ب نمونه

تـر اهمیـت    توجه به انتخاب گوشـت باکیفیـت   ،یابد هرچه سن سرپرست خانوار افزایش می

نمونه گوشت گوسـاله و دام در سـایر    ت خانوار به استثنايجنسیت سرپرسپیدا کرده است. 

دهـد مـردان سرپرسـت خـانوار      است. عالمت منفی این متغیر نشان مـی  شدهها معنادار  نمونه

. متغیر کنند میه کیفیت توجه مسال کمتر از زنان سرپرست خانوار در تقاضا براي گوشت به

معنـادار شـده و جـز در مـورد گوشـت       هـا  نمونه تمامهاي تحصیل سرپرست خانوار در  سال

کلی تعـداد اعضـاي   . بـه طـور  ها رابطه مستقیم با کیفیت داشته است گوساله در تمامی نمونه

هاي سـنی منتخـب معنـادار اسـت و رابطـه معکوسـی بـا ارزش واحـد         خانوار در اکثر گروه

 ،رسـد  ینظـر مـ   پرداخت شده براي گوشت مورد مطالعه دارد. این نتیجه معقول و طبیعـی بـه  

چراکه با افزایش تعداد اعضاي خانوار به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان در یک خـانوار  

اولویت اصلی، مصرف گوشت و برطرف شدن نیاز به این ماده غذایی و اولویت دوم تهیـه  

فارغ از اینکه نسـبت سـنی اعضـاي خـانوار در      ،تر خواهد بود. بنابراین مواد غذایی باکیفیت

ه کیفیـت در  مسـال  ه چگونه توزیع شده باشد بـا افـزایش بعـد خـانوار توجـه بـه      یک خانواد

  انتخاب کاال اولویت اول سرپرست خانوار نخواهد بود. 
هـاي کیفـی مخـارج بـراي تمـامی      دهـد، کشـش  ) نشان می6( یج جدولتاهمانطورکه ن

کیفیـت  تخـاب  یک رابطه مستقیم میان درآمد خانوار و ان ،ها مثبت شده است. بنابراین نمونه

اي که با افزایش درآمد خانوار به میـزان یـک درصـد،    گونهه ب کاال براي ایشان وجود دارد

درصـد،   04/0درصد، گوشت گوسفند  015/0 تقاضا براي کیفیت گوشت گوساله به میزان

درصـد افـزایش    24/0 شده به میزان درصد و تقاضا براي گوشت همفزون 05/0 گوشت دام

رود با هاي سنی مختلف انتظار میهاي کیفی مرتبط با گروهاهده کششخواهد یافت. با مش

ه انتخـاب کیفیـت در یـک خـانوار     مسال افزایش در تعداد اعضاي خانوار در گروه منتخب،

جهت این اثر به نـوع مـاده غـذایی و همچنـین گـروه سـنی منتخـب         شود، اماثر تامتوسط م

-بتوانند گروه تا کنند میگذاران کمک ستها به سیابستگی دارد. از منظر دیگر این کشش

  کنند.ه کیفیت ماده غذایی براي ایشان اهمیت دارد، شناسایی مسال هاي سنی را که

دهد، افزایش تعداد اعضاي خانوار در دامنه سـنی  ها نشان می یج در مورد تمامی نمونهتان

رسد آنچـه از نظـر   ظر میاي که به نگونه هسال اثر منفی بر تقاضا براي کیفیت دارد ب 13زیر 

خانوار اهمیت دارد در وهله اول، تهیه این ماده غذایی در سبد مخارج خانوار بوده اسـت و  
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هـاي   . همچنـین بررسـی کشـش کیفیـت سـال     کنـد  میه کیفیت آن اهمیت پیدا مسال سپس

دهـد کـه هـر چـه سـطح تحصـیالت و سـواد سرپرسـت          تحصیل سرپرست خانوار نشان می

بـه   یج تجربـی تـا نه کیفیت اهمیت بیشـتري خواهـد یافـت.    مسال توجه به ،دخانوار بیشتر باش

 )، الزاردیـس 1988،1990( آمده در باال، مطابق با مطالعـه انجـام شـده توسـط دیتـون      دست

یید و وجود یک رابطه مثبـت و  تا)، مبنی بر 2012( )، وازیلوپالس2009( )، یو و ابلر2003(

  .استمد خانوار با انتخاب کیفیت مستقیم میان مخارج موادغذایی یا درآ

  
  اي هکمن): نتایج تجربی معادله حداقل مربعات معمولی، گام دوم در روش دومرحله5جدول (

 دام  گوساله  گوسفند
گوشت 

 (همفزون)
 متغیرها

***77/11  ***44/12  عرض از مبدا  5/9*** 4/14*** 

***05/0  017/0  مخارج مواد غذایی  209/0***  - 17/0*** 

***1/0 -  ***04/04-  سهم مواد غذایی از کل مخارج  - 25/0***  - 3/0*** 

***001/0  0004/0 -  سن سرپرست خانوار  002/0***  003/0*** 

**007/0 -  0003/0 -  جنسیت سرپرست خانوار  - 01/0*  - 013/0 

***004/0  **001/0 -   هاي تحصیل سرپرست خانوار سال  01/0***  001/0** 

 تابستان و پاییز*
بهار و 

***تابستان  
  تابستان***

بهار و 

  تابستان***
 آوري اطالعاتفصل جمع

***013/0-  ***006/0-  سال 13تعداد اعضاي خانواده زیر   -037/0***  003/0 

***015/0-  **004/0 -  سال 18تا  13تعداد اعضاي خانواده بین   -032/0***  -015/0*** 

***011/0-  **006/0 -  سال 25تا 19ده بین تعداد اعضاي خانوا  -036/0***  -016/0*** 

***011/0-  **005/0 -  سال 40تا  26تعداد اعضاي خانواده بین   -032/0***  - 006/0 

***012/0-  **006/0 -  سال 60تا  41تعداد اعضاي خانواده بین   -043/0***  001/0 

***015/0-  003/0 -  سال 75تا  61تعداد اعضاي خانواده بین   -042/0***  004/0 

**01/0 -  006/0  سال 75تعداد اعضاي خانواده باالتر از   -037/0***  005/0 

19و 1 30   1استان محل سکونت  29  30و14 

***104/0  04/0  نسبت معکوس میل - 05/0**  - 49/0*** 

  درصد 1و  5، 10*، ** و *** معناداري متغیرها در سطح 

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

  

  

  

                                                                                                                 
  اند. ر نشدهاها معناد این استان -  1
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  تعداد اعضاي خانوارهاي کیفی مخارج کل و ): نتایج تجربی کشش6جدول (

 گوسفند  دام  گوشت (همفزون)  گوساله   

24/0   05/0   04/0   015/0    مواد غذایی کشش کیفی مخارج

003/0 -   001/0 -   0007/0 -   0004/0 -    سال13کشش کیفی اعضاي خانوار زیر

0009/0 -   001/0 -   0003/0 -   0001/0 -    سال 18تا13کشش کیفی اعضاي خانوار

00002/0 -   001/0 -   0003/0 -   0002/0 -    سال 25تا  19کشش کیفی اعضاي خانوار 

003/0 -   002/0 -   0007/0 -   0004/0 -    سال 40 تا 26 کشش کیفی اعضاي خانوار

003/0 -   001/0 -   0007/0 -   0003/0 -    سال 60تا  41کشش کیفی اعضاي خانوار 

0005/0   0005/0   0003/0 -   00007/0 -    سال 75تا 61کشش کیفی اعضاي خانوار

0003/0 -   0001/0 -   00007/0 -   00005/0    سال به باال 75کشش کیفی اعضاي خانوار

005/0   004/0   002/0   00009/0     هاي تحصیلکشش کیفی سال

   هاي پژوهش منبع: یافته 

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه -6

قیمـت، در دسـترس بـودن     اینکه عوامل اقتصـادي از قبیـل درآمـد،    با وجودرسد به نظر می

اینکه چه محصولی انتخاب شـود  - اقعی محصوالت غذاییدر تعیین تقاضاي و محصول و...

امـا ایـن نـوع انتخـاب همیشـه ترجیحـات        ،گذارنـد تاثیربسیار  -شودو به چه مقدار مصرف 

سـازد. در واقـع بایـد بـه نقـش غیرقابـل انکـار خصوصـیات         حقیقی اشخاص را نمایان نمـی 

. در کـرد خاصـی  گیـري تقاضـا نیـز توجـه     اقتصادي در شکل -شناختی و اجتماعیجمعیت

ه همفزونـی کاالهـا منجـر بـه     مسـال  ه تنوع کیفیت براي موادغـذایی هماننـد  مسال نظرگرفتن

هاي پیشین به تفصـیل بیـان شـد کـه بـه      در قسمت هاي جدید شده است.گیري بینششکل

جمع مقادیر فیزیکی کاالها بـدون  تعریف تقاضا تنها به عنوان  عقیده بسیاري از اقتصاددانان

، کـار اشـتباهی اسـت.    هستنددر شرایطی که کاالها ناهمگن » کیفیت«ه مسال فتندر نظر گر

بـا   تـا کنـد  کننـده را ترغیـب مـی   اصطالح کیفیت اشاره به هر عامل ذهنی دارد که مصرف

آورد.  به دست هایش، آن رامقدار زیادي پول براي آن کاال نسبت به جانشین کردنصرف 

هـاي موادغـذایی همفـزون از تئـوري معـروف      حلیـل نظري کیفیت در تجزیه و ت بسط جنبه

برگیرنـده  هـاي مقطعـی عمومـا در   از آنجاکه دادهت گرفته است. اکاالي مرکب هیکس نش

بطورمثال گوشـت  - 1شده براي کاالهاي مجزااطالعات مرتبط با مخارج و مقادیر خریداري

 کـردن انان جمـع  منظور تسهیل مدلسازي، اقتصاددهستند به -گوسفند، گوشت گوساله و...

                                                                                                                 
1- Disaggregated Goods 
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کلی شامل انواع مختلف آن) را به طور (گوشت 1شدهاین کاالها درون یک گروه همفزون

. ناهمگنی کاالها در نشان دادن اهمیت اثرات کیفیت بسیار موثر هسـتند و  کنند میپیشنهاد 

  . شود میدار هاي تورشمنجر به برآورد ها آن در نظر نگرفتن

اقتصـادي  - شـناختی و اجتمـاعی   اثرگذاري عوامل جمعیت مطالعه حاضر بررسی میزانهدف 

هـاي  بر انتخاب کیفیت انواع گوشـت و همچنـین بـرآورد اثـرات نهـایی و بـه دنبـال آن کشـش        

کیفیت مرتبط با این عوامل، به منظور دست یافتن به پاسخی مناسب براي این پرسـش اسـت کـه    

- ریـدهاي خـود حساسـیت نشـان مـی     خانوارهاي ایرانی چه میزان نسبت به انتخاب کیفیت در خ

هاي خام طرح آمارگیري از هزینه و درآمـد خانوارهـاي شـهري و    دهند. براي این منظور از داده

  ، مربوط به مصرف انواع متنوع گوشت استفاده شده است.1393روستایی سال 

کننـده میـزان کیفیـت     دهد، مهمترین متغیـر تعیـین  هاي تجربی این مطالعه نشان مییافته

اضا شده توسط خانوار سطح درآمد ایشان است. پس از درآمد، متغیرهـایی ماننـد سـطح    تق

هاي تحصیل، جنسیت و سن سرپرست خانوار اثـر معنـاداري بـر کیفیـت      سواد یا همان سال

اند به طوري که با افزایش سطح تحصیالت و سـن سرپرسـت خـانوار تقاضـاي      تقاضا داشته

یش یافته و همچنین در خانوارهـایی کـه زنـان سرپرسـت     تر افزا ایشان براي کاالي باکیفیت

  خانوار هستند انتخاب کیفیت اولویت باالتري داشته است. 

از ها مثبت به دست آمده اسـت.   در این مطالعه کشش درآمدي کیفیت براي کلیه نمونه

تـوان ایـن طـور    اند، میهاي کیفیت تعداد اعضاي خانوار منفی شده آنجاکه در اکثر کشش

جه گرفت که هرچه تعداد اعضاي خانوار افزایش یابد توجه و اهمیت به کیفیت کـاالي  نتی

گیـرد و بـراي سرپرسـت خـانوار برطـرف نمـودن نیـاز        خریداري شده در حاشـیه قـرار مـی   

اش براساس مقادیر فیزیکی و مقدار کاالي خریداري شده نسبت به کیفیت کـاالي  خانواده

کند. هـر چنـد کـه در نظـر گـرفتن اثـرات کیفیـت         میخریداري شده اولویت بیشتري پیدا 

شده در این تحقیق از درجه اهمیت دارند اما براساس نتایج به دست آمده نوع کاالي مطالعه

منظـور شـناخت   شود تا براي مطالعات آتی بـه  ناهمگنی باالیی برخوردار نیست، پیشنهاد می

ده کاالهایی بـا درجـه نـاهمگنی    کنن اثرات کیفیت و تاثیر آن در انتخاب و تقاضاي مصرف

    بیشتر همانند برنج یا دخانیات مورد مطالعه قرار بگیرند.

                                                                                                                 
1- Aggregated Group 
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