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برآورد کششهای تقاضای چای در ايران به روش دادههای ترکیبی
سیاوش فالح عليپور ،1رضا اسفنجاری کناری ،*2محمد کاوسي کالشمي 2و سیده صدیقه
احمد زاده3
تاریخ پذیرش69/11/11 :
تاریخ دریافت69/70/3 :
چکیده
چای ،پرمصرف ترین نوشیدني جهاا پاا از ب داوده و وانوار اای ایراناي نیای دارای مصارف
سرانهای داالتر از میانگین جهاني ستند .این مطالعه درای دررساي جایگااه چاای در ساصد مصارفي
وانوار ای شهری ایرا  ،مقدار حساسیت مصرفکنندگا را نسصت ده تغییرات قیمت گاروه چاای و
در مد وانوار ،در ورد کرد .ده این منظور ،تادع تقاضای گروه چاای در دوره زمااني  1331-1363داا
استفاده از داده ای ادغامشده  -ادغام داده ای سری زماني و مقطعي ده صورت د ک و ساا – در
قالب کاردردی از سیستم مخارج وطي ( )LESده روش ای داده ای ترکیصي ،در ورد شده و ضرایب
مردوط ده کشش ای قیمتي و در مدی ارائه و تحلیل شد .نتایج نشا دادند ،تقاضای گروه چاای در
سا ای مورد مطالعه ،کششناپذیر قیمتي و در مدی ،ده ترتیب دا  -7/12و  7/33است کاه نشاا
ميد د ده طور میانگین در دوره ذکر شده و درای میانگین د ک ای در مدی ،چای کاالیي ضروری
است .در پایا پیشنهاد شد دمنظور افیایش رفاه تولیدکنندگا چای ،سیاست افیایش قیمات چاای
ميتواند موثر واقع شود.
طبقهبندي C23, D1, Q18, R0 : JEL

واژههاي كليدي :مد ( LESسیستم مخارج وطي) ،کشش تقاضا ،داده ای ترکیصي ،چای.

 -1دکترای اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شهید دا نر کرما .
 -2استادیار اقتصاد کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیال .
- 3دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منادع طصیعي ساری.
* -نویسنده مسئو مقالهrezasfk@gmail.com :
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پیشگفتار
چای سیاه معمولي – مورد پسندترین نوع چاای توسام مصارفکننادگا (تکنااویو-اینفینیتاي
ریسرچ -)2710 ،1پا از ب ،دومین نوشیدني پرمصرف جها (روکساتو  )31 ،2719 ،و در واقاع
پرمصرفترین نوشیدني صنعتي در جها (فائو )2713 ،دا مقدار مصرف  3/6میلیاارد فنجاا در روز
است (یو انا و ماتسودا .)33 ،2719 ،کارشناسا  ،تقاضای چای را عامل اصلي رشد اقتصاد جهاني
چای ميدانند (فائو .)2713 ،سادقه چاینوشي در ایرا ده نقل از ادوریحا دیروني ( )1307ده دایش
از  2777سا رسیده و رواج در چایخانه ا حداقل ده حدود  337سا پیش در ميگردد (فیاضي
و یوسفي قلعهرودواني .)120 ،1367 ،امروزه نیی مصرف روز افیو چای نه تنها ده عنوا یک غذا و
نوشیدني دلکه از ادعاد اجتماعي و فر نگي ،در الگوی مصرف وانوار ای کشور دارای ا میت فاراوا
است تا جایي که در اساس داده ای دودجه وانوار ،مصرف سرانه چای در ایرا حدود  2کیلوگرم در
سا در ورد شده است (حیدری و حسیني .)1 ،1333 ،ضریب ا میت مخارج گروه چای در مخاارج
ووراکي و دودجه وانوار ،دارای روند ساالنه افیایشي دوده است (وسروینژاد )1331 ،و این افایایش
مصرف و تقاضای چای در سا ای اویر نیی اداماه داشاته اسات داه گوناهای کاه دناا دار گایارش
یورومانیتور دا عنوا «چای در ایرا » ،یکي از روند ا و تغییرات مهام ساا  ،2719افایایش واردات
ایرا از کشور ایي مانند ند و کنیا و دستهدندی محصو در داول ميداشد (یورومانیتور.)2710 ،2
لذا ،دا توجه ده نقش این محصو در مصرف وانوار اای ایارا  ،شاناوت وصوصایات اقتصاادی
دسیار ا میت دارد .در این راستا این مطالعه ده دررسي رفتار مصرفکننده چاای دار اسااس تعیاین
کشش ای تقاضا و نوع کاال ميپردازد که ميتواند در درنامهرییی و سیاستگذاری این دخش نقاش
عمدهای ایفا کند.
مطالعات متعددی در دررسي ساوتار دازار چای در سطح جهاني انجام شده است .مورتي ()1699
نخستین مد اقتصادسنجي را درای اقتصاد جهاني چای ساوت .تاایلر ( )1609یاک ماد جهااني
چای درای تعیین صادرات دا استفاده از داده ای قیمت و روند زماني طراحي کارد .دامای و دهارمن
( )1609اقتصاد جهاني چای را در یک چارچوب منطقهای تحلیل کردند .نکتااد -فاائو ( )1606داه
گونه مشترک دا معرفي یک مد اقتصادسنجي اقتصاد جهاني چای ده دررسي و پیشدیني وضاعیت
تعاد عرضه و تقاضای چای و سیستم سهمیهدندی صادرات پرداوتناد .چانا و اکوونا ()1631
دازار چای چند کشور انتخادي را از راه عرضه و تقاضا دررسي کردند که تقاضای سرانه چای تاادعي از
قیمت ای نسصي (نسصت ده قهوه و  GDPسرانه) در نظر گرفته شد .ویشواسرائو و دا ااردت ()1669
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و ویرا وا ( )2773در مطالعات وود درداره دازار کشور ای گوناگو صادرکننده و واردکننده چای ،دا
استفاده از روش ای گوناگو تجردي ،کشش اای قیمتاي و در مادی چاای را نیای تخماین زدناد.
داستاگیری ( )2710در مطالعه ای ده تحلیل نرخ رشد قیمت و صاادرات ،کشاش قیمتاي صاادرات،
ناپایداری و دازار ای عمده جهاني درای چای و قهوه ند پرداوت.
در ارتصاط دا تقاضای چای عمدتا در سطح کشور ا و در ورد کشش اای قیمتاي و در مادی ،
دروي مطالعات از روش ای تجردي و دروي دیگر از مد ای نظری و یا سیستم ای تقاضا ،استفاده
کردهاند .نگوین و رز ( )1630دا تخمین تاادع تقاضاای تجرداي چاای انگلایا داه دو روش  OLSو
 WLSو در ورد کشش ای قیمتي و در مدی کوتاهمدت و دلندمدت ،رشد مصرف چاای را در  3زیار
دوره از سا ای  1301-1633تحلیال کردناد .ایشاا نقاش دیگار عوامال اقتصاادی و اجتمااعي
تاثیرگذار در تغییر الگو ای مصرف چای را نیی دررسي کردند .کینوکا و مکاارا ( ،)2771یان و
مکارا ( ،)2771پوفا ل و مکارا ( )2773و ژن و کایسر ( )2773تقاضای نوشیدني ای غیار
الکلي را -که چای (و قهوه) را نیی در در ميگیرند -در مریکا داا اساتفاده از داده اای ساری زمااني
ساالنه در ورد کردند .این مطالعات از مد ای نظری تقاضا مانند سیستم تقاضای ترنسلوگ ،1ماد
روتردام 2و انواع سیستم ای تقاضای تقریصا ایده  3شامل وطي ،غیروطي و درجه دو ،دهره دردناد.
ر چند تمرکی دیشتر این مطالعات در مخارج تصلیغات دود ،اما کشش ای قیمتي و مخارج تقاضاای
(عمدتا مشروط )1چای و قهوه نیی ارایه شدند .فائو ( )2712درای تخماین تقاضاای چاای دازار اای
ند ،ژاپن ،انگلیا ،مریکا و چین ،از داده ای ساالنه ،داه صاورت ساری زمااني در دوره  1637تاا
 2776در چارچوب سیستم تقاضای تقریصا ایده استفاده کرد و کشاش اای قیمتاي و مخاارج را
در ورد کرد .ن و اوس ( )2719نیی دا استفاده از داده ای سری زماني فروش ما اناه (از وریال
 2713تا وریل  ،)2713ده دررسي تقاضای ترکیصي دازار نوشایدني اای مریکاا پرداوتناد .در ایان
مطالعه از مد روتردام درای در ورد کشش ای قیمتي و مخارج ،اساتفاده شاد .یو اانا و ماتساودا
( ) 2719در مطالعه وود که ده در ورد اثرات ب و وا در مخارج قهاوه و چاای وانوار اای ژاپان داا
استفاده از مد  AIDSوطي و درجه دو پرداوتند ،معادالت تقاضا را در اساس داده ای تجمیعشده
ترکیصي ساوتگي یا شصه ترکیصي 3ده دست مده از « مارگیری در ماد و ییناه واانوار» ژاپان ،در
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قالب سیستم وطي معادالت از روش رگرسیو ای داه ااا ر ناامرتصم تکاراری 1تخماین زدناد و
کشش ا را نسصت ده قیمت و مخارج ،ارایه و تحلیل کردند.
اقتصاد چای در ایرا نیی مورد توجه پژو شاگرا داوده اسات .حیادری و حسایني ( )1333داه
دررسي و در ورد مقدار واردات غیر رسمي (قاچاق) چاای داه کشاور پرداوتناد .چراغاي و قلايپاور
( )1333در مطالعهای ضمن مرور و مقایسه سیاست ای تنظیم دازار چای در ایرا و دیگر کشور ا،
ده صورت تحلیلي ،اثر سیاست ای دکار گرفته شده را در روند تولید ،مصرف ،تجارت و قیمت چاای،
مورد دررسي قرار دادند .لصادي میرقوامي و مکارا ( )1363در دررسي عوامل مؤثر در عرضاه چاای
در ایرا (استا گیال ) ده در ورد کشش ای عرضه این محصو دا استفاده از داده ای سری زماني
پرداوتند ،اما از معدود مطالعات تقاضای چای در ایرا  ،مطالعه وسروینژاد ( )1331اسات کاه داه
دررسي وضعیت اقتصادی چای از تولید تا مصرف پرداوت .در در ورد تقاضا داا اساتفاده از داده اای
ادغامشده ( )06-1393و دودجهدندی دو مرحلهای ،ادتدا انتخاب کاال ای ووراکي ده وسیله سیستم
مخارج وطي و در مرحله دوم مصرف گرو های چای ،قند و شکر و دیگر کاال ای ووراکي در قالاب
سیستم تقاضای ایده درازش شد .در اساس نتایج ،چای درای وانوار ای شهری و روستایي کااالیي
ضروری دشمار رفت .فالح عليپور و کرداسي ( )1339نیی تادع تقاضای گاروه چاای را دارای منااط
شهری ایرا  ،در سا ای ( )33-1396در ورد کردهاند .دار اسااس کشاش اای قیمتاي و در مادی
ددست مده ،در تمام دوره و درای تمامي گرو های در مدی ،چای کاالیي ضروری دوده است.
در مطالعه تقاضای کاال ا در ایرا از سیستم مخارج وطي و داده ای ادغامشاده اساتفاده شاده
است .در مطالعه اشمي و وسروینژاد ( ،)1301سیستم مخارج وطي داه عناوا الگاوی تقاضاای
وانوار ای شهری در ایرا  ،معرفي و دا استفاده از داده ای دودجاه واانوار ،کشاش اای در مادی،
قیمتي و متقاطع در ورد شاد .واوشاواالق و مکاارا ( )1331دارای دار ورد ماد تقاضاای ب
شامیدني از داده ای سریزماني -مقطععرضي مردوط ده دوره پنج ساله ( )06-1303پانج منطقاه
دي شهر تهرا استفاده کردند .تادع تقاضای ناشي از مطلودیت استو -گیری ده روش  ،OLSدار ورد
و کشش ای مردوطه مچنین ،کمترین ب شامیدني الزم ،محاسصه شد .وسروینژاد ( )1337تادع
تقاضای نا را دا استفاده از روش مد ای ادغامشده در ورد کارد .داده اای ماورد اساتفاده از ناوع
داده ای ادغامشده (د ک ای گوناگو یینهای در سا ای گوناگو ) در دوره ( )1393-03دود.
دا توجه ده مطالعات انجام شده پیرامو تقاضای چای ،چند موضوع مشخص ميشاود :در عماده
مطالعات ،تمرکی در چای نصوده دلکه در گرو های واوراکي از جملاه نوشایدني اا و یاا اثار مخاارج
تصلیغات در تقاضای ا دود .مچنین ،ایان مطالعاات عموماا از داده اای ساری زمااني اساتفاده
)-Iterative Seemingly Unrelated Regressions (ISUR
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کردهاند و تقریصا –حتي ایي که داده ای ادغاامشاده را دکاار داردهاناد -داه جای یاک ماورد ،از
روش ای اقتصادسنجي داده ای ترکیصي دهره نصردهاند .افیو در موارد گفته شده ،مطالعات داولاي
در حوزه تقاضای چای نیی از نظار تعاداد ،دسایار انادک ،و از لحاار داه روز داود اطالعاات دارای
سیاستگذاری ا ،تقریصا قدیمي (فاقد داده اای حاداقل  13ساا اویار) ساتند .در مقادال ،ایان
مطالعه دا تمرکی در چای و کاردرد یاک ماد تقاضاا داا پشاتوانه نظاری ،از داده اای ادغاامشاده و
روش ای داده ای ترکیصي 1استفاده ميکند که افیو در قدرتدخشي اقتصادسنجي ،امکا دررساي
تغییرات کشش ا را طي سا ا فرا م ميسازد .در ایان اسااس ،ادف ایان مطالعاه دررساي رفتاار
مصرفي وانوار ای شهری ایرا از راه در ورد تقاضا و کشش ای قیمتاي و در مادی تقاضاای گاروه
چای است.
مواد و روشها
سیستم مخارج وطي  )LES( 2که توسم کالین و رودین ( )1613معرفي شد ،در واقع دساتگاه
توادع تقاضایي است که استو ( ،)1631گیری ( )1631و ساموئلسو ( )1613نشاا دادناد کاه از
تادع مطلودیت ( )1معروف ده استو -گیری یا کالین -رودین حاصل شده است ( ندرسان و کوانات،
:)1637
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که در  Qiمقدار مصرف کاالی  S i ، iکمترین مصرف ضروری 3کااالی  ، iو   iساهم نهاایي
کاالی  iدر تادع مطلودیت  Uميداشد؛ یعني مطلودیت مصرفکننده ده مصرف مازاد کاال ا نسصت ده
یک سطح کمینه (معاش) دستگي دارد که دهصورت ضرب این مازاد ا دا تواني درادار   iکاه اثار یاا
سهم نهایي مطلودیات ار کاالسات در تاادع مطلودیات نماود مايیاداد .در عمال تاادع داهصاورت
 U   i ln Qi  Si نوشته ميشود که اگر سصد مصرفي وانوار داه دو گاروه چاای ( )Qtو

سایر کاال ا و ودمات ( )Qothتقسیم شود ،معادله ( )2ددست ماي یاد (فاالح علايپاور و کرداساي،
:)1339
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U  t ln Qt  St    oth ln Qoth  Soth 

که  Uمطلودیت کل مصرفکننده St ،حداقل مصرف چای Soth ،کمیناه مصارف ساایر کاال اا و
ودمات و  βtو  βothپارامتر ای ساهمي داه ترتیاب مرداوط داه گاروه چاای و گاروه دیگار کاال اا
ميداشند.
دا دیشینه کرد این تادعمطلودیت نسصتده قید دودجاه  m  Pt Qt  PothQothتاادع تقاضاای
زیر ددست مي ید:
()3
Qt  S t   t Pt m  Pt S t  Poth S oth 
که دهصورت کااردردی داده اای مااری  ، Pt S t  Poth S othدر واقاع ماا کامتارین مخاارج
(معاش) روی کل کاال ا و ودمات مصرفي وانوار شهری و  mنیی مخارج کل است (که جانشین
در مد وانوار ميداشد) .کمینه معیشت یا کمینه مصرف (ضروری) کاال ا ده صورت درو زا از مخارج
صرف شده روی کاال ا در گرو ي که کمترین مصرف را داشته قادال تعیاین اسات .دادین روش داا

در ورد (  tمیل نهایي ده مصرف نسصت ده در مد فرامعیشتي )1کشش ای قیمتي و در مدی گاروه
چای محاسصه ميشود (فالح عليپور و کرداسي.)1339 ،
کشش ای در مدی و وود قیمتي تقاضا در سیستم مخارج وطي ده ترتیب دا مشات گارفتن از
رادطه ( )3نسصت ده در مد ( )mو قیمت (  ) Ptو جاگذاری در تعریف کشش ا ده صورت روادام ()1
و ( )3ميداشند ( اشمي و وسروینژاد:)1301 ،
()1
m
t   t
Pt Qt
()3

 tt  1  1  t Pt St Pt Qt 
در مطالعات قصلي مشاده ،معموالً از داده ای سری زماني استفاده شده است ،اما کاردرد داده اای
ترکیصي 2دارای میایایي است از جمله کا ش نا مساني واریانا ،افایایش اطالعاات و تغییرپاذیری،
افیایش درجات زادی و کار یي ،پویایي در مطالعه تغییرات ،کمینه کارد تاورش ناشاي از درنظار
گرفتن واحد ا ده صورت کلي و تعیین اثراتي که ده سادگي در داده ای مقطعي و سریزماني قادال
مشا ده نیستند (دالتاجي.)2773 ،
1

- Supernumerary income
- Panel Data

2
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در این مطالعه دمنظور در ورد تادع تقاضا درای وانوار ایراني (شهری) از مد داده ای ادغام شده
( ) 9که دارای پارامتر مشترک درای تمام وانوار ا در طو دوره ميداشد ،استفاده ميشود ( سایائو،
:)2711
k
()9
yit      k X kit   i  uit
k 1

که   i*     iاست«  .عرضازمصدأ میانگین» 1دوده و   iاوتالف واحاد ای مقطعاي

گوناگو از عرضاز مصدأ میانگین ميداشد .اگر   iثادت داشد معروف ده مد اثرات ثادت 2است کاه
دا روش رگرسیو کمترین مردعات دا متغیر ای مجازی 3در ورد ميشود ،اما اگر این اثرات غیر قادال
مشا ده تصادفي داشند ،مد موسوم ده اثرات تصادفي 1اسات کاه داه ماد اجایای وطاا 3نیای
ميگویند و ده روش کمترین مردعات تعمیمیافته 9در ورد ميشود.
درایتخمین در قالب مد داده ای ترکیصي ،معادله ( )3در 2دعد مقطع iو زما  tدازنویسي شاد
(معادله :)0
()0

i  1,2,...,10

T 0it   i   .M 0it  eit

t  1384,...,1393
کاااااااه در

 T 0itو

 M 0itعصارتند از :

T 0it  Pit Qit  Pit Sit

M 0it   Pit Qit   Pit Sit

که دو جیء مهم در تادع تقاضای فوق وجود دارد :جایء مرداوطداه مخاارج فرامعیشاتي واانوار روی
کاالی چای (گروه چای) در د ک در مدی iو ساا  ) T 0it ( tو جایء مرداوط داه در ماد (مخاارج)
فرامعیشتي ( .) M 0it

1

"-"mean intercept
- Fixed Effects Model: FEM
3
-Least Squares Dummy Variable: LSDV
4
-Random Effects Model: REM
5
-Error Component Model: ECM
6
-Generalized Least Squares: GLS
2
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درای تعیین روش در ورد مد ای داده ای ترکیصي ،زمو ای مقادل رایج ساتند :زماو F1
(درای انتخاب از دین مد ای  LSDVو مد ادغامشده 2که تنها یک جمله ثادت درای تمام واحاد ا
دارد و ده روش  OLSدر ورد ميشود) ،زمو ( LM3دین  REMو ماد داا ترکیاب کال داده اا داه
روش  )OLSو زمو اسمن (تشخیص مد ترجیحي از دین مد ای  FEMو  )REMکه در ایان
مطالعه مورد استفاده قرار ميگیرند (گرین.)2712 ،
1
وصوصیات ماری در وردگر ای سری زماني معموالً ده پایایي یا ناپایایي داده اا وادساته اسات.
اگر داده ا ناپایا یا دارای ریشه ای واحد داشند ،ماره ای زمو مرسوم والد توسم توزیع اای  tیاا
کایدو ده وودي قادل تخمین نیست ،اما دا داده ای ترکیصاي ،امکاا دهارهگیاری از داده اای دعاد
مقطع ا نیی جهت تشخیص پایایي  -در مقادل ریشه واحد – وجود دارد ( سیائو .)2711 ،در اسااس
مطالعات اویر ،زمو ای ریشه واحد مصتني در داده ای ترکیصي ،3دارای قدرت داالتری نساصت داه
زمو ای ریشه واحد سری ای زماني منفرد ستند .در این مطالعاه از زماو لاوین ،لاین و چاو
(( )2772در فر یند ریشه واحد مشترک) 9درای داده ای ادغامشده در نرمافیار  Eviews 9اساتفاده
شد (.)IHS Global Inc., 2015
جامعه ماری شامل کلیه وانوار ای معمولي سااکن در نقااط شاهری در ساا اای 1331-63
ميداشد .داده ای مخارج چای در د ک ای ییناهای سااالنه در ساا اای ماورد مطالعاه ،کناار
یکدیگر قرار گرفتاه و داده اای ادغاامشاده 0را تشاکیل مايد ناد .مار اای مرداوط داه چاای در
گیارش ای یینه و در مد وانوار شهری مرکی مار ایارا در قالاب گاروه کااالیي «چاای ،قهاوه و
کاکائو» منتشر شده است .دا توجه ده سهم عمده مصرف چاای نساصت داه قهاوه و کاکاائو در میاا
وانوار ای ایراني ،ميتوا از داده ای این گروه کاالیي دا عنوا «گروه چای» استفاده نمود و نتاایج
را درای چای تا حد زیادی معتصر دانست.

1

- F-Test
- Pooled Model
3
-LM Test: Lagrange Multiplier
4
-Stationarity or Nonstationarity
5
-Panel-based
6
)- Levin, Lin and Chu (2002) (Common Unit Root Process
7
- Pooled Data
2
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نتايج و بحث
ماره ای محاسصاتي زمو لوین ،لین و چو (در فر یند ریشه واحد مشاترک) در جادو  1ماده
است .دا توجه ده جدو فرض صفر مصني در وجود ریشه واحد در سطح  7/73درای متغیر ای ماد
رد ميشود .دنادراین ،متغیر ای مد در سطح ،ایستا دوده و ميتوا مد را در ورد کرد.
نتایج در ورد معادله ( )0در قالب مد ای گوناگو داده اای ترکیصاي در جادو  2ورده شاده
است .مچنین ،نتایج زمو ای  LM ،Fو اسمن درای انتخاب مد مطلاوب از داین ماد اای
در ورد شده در جدو  2و جدو  3گیارش شده است.
در اساس جدو  3ماره زمو  Fدا فرض صفر یکسا دود عرضازمصدأ ا درادر دا  12/9313داا
احتما فرضصفر  7/777است؛ دنادراین ،فرضیه صفر یعني مد ادغامشده در درادر مد اثرات ثادت
رد ميشود .در مرحله دعد مد اثرات تصادفي در ورد شد .دا انجاام زماو ضاریب الگراناژ داروش-
پاگا  1درای این مد  ،ماره محاسصاتي درادر دا  11/3106دا احتما فرضصافر  7/777ددسات ماد؛
لذا ،فرضیهصفر رد شده و مد اثراتتصادفي در درادر مد ادغامشده رد نميشود .در نتیجه ،دا توجه
ده زمو ای فوق ( Fو  ،)LMمد ادغامشده در مقادل مد ای اثرات ثادات و تصاادفي رد شاده
است .ماره محاسصاتي زمو اسمن  ،13/1162دا احتماا فارضصافر  7/777ددسات ماد .لاذا
زمو اسمن ،مد اثرات تصادفي را رد ميکند .دنادراین ،مد اثرات ثادت در دو مد دیگر درتاری
دارد .دا وجود نتیجه زمو اسمن در تصمیم ده انتخااب از داین ماد اای اثارات ثادات و اثارات
تصادفي ،مهم است که ده شدار جانستو و دیناردو 2توجه شود ...« :قانو سادهای وجود نادارد تاا
پژو شگر دا دست ده انتخاب از دین اثرات ثادات و وطاای انادازهگیاری و گایینش پویاا دیناد».
(گجراتي و پورتر ،)2776 ،لذا نتایج ر سه مد ارایه ميشود.
دا استفاده از در ورد ای سهم نهایي مخارج (  ) در سه مد ادغامشاده ،اثارات ثادات و اثارات
تصادفي و روادم ( )1و ( ،)3کشش ای در مدی و قیمتي تقاضای گروه چای واانوار شاهری ایارا
محاسصه شده است .نتایج درای مقایسه در جدو  1ارایه شده است .این کشش ا در واقاع میاانگین
کشش ا در د ک ای یینهای ساالنه درای کل دوره مورد دررسي ( )63-1331ميداشند چارا کاه
دراساس میانگین کمینه معاش ا و مخارج صارف شاده روی کااالی گرو اي چاای و دیگار کاال اا
محاسصه شده است.

1

- Breusch-Pagan LM Test
- Jack Johnston and John DiNardo, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill, 1997,
p. 403.
2
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مد ( ) 2الگوی ترجیحي این پژو ش دوده و درای مراحل دعد (کشش قیمتي و در مدی تقاضای
چای ،ده ترتیب  -7/1136و  )7/3260انتخاب شده است؛ دا این حا  ،دروي ماوارد ،الزم داه توجاه
ميداشند( :الف) دا توجه ده اوتالف کشش ای قیمتي و در مدی کمتر از واحد در سه مد  ،میایا
کشش ناپذیری چای در ا متفاوت است؛ اما در اساس کشش ای در مدی دار ورد شاده ،در ار
سه مد  ،گروه چای کاالیي ضروری دشمار ميرود که مطاد دا انتظارات پژو ش ميداشاد؛ (ب) دار
اساس نتایج جدو  1اگر چه دا تغییر مد  ،کشش تغییر کرده است ،داا ایان حاا روناد تغییارات
کشش ا در دوره ا و مقاطع گوناگو  ،کماکا ده یک صورت داقي ووا د ماند.
دمنظور تحلیل تغییرات ساالنه ،نمودار ای کشش ای قیمتي و در مدی مردوطه ارایاه شادهاناد.
تغییرات ساالنه کشش قیمتي و در مدی متوسم د ک ا ،ده ترتیب در نمودار ای ( )1و ( )2نشاا
داده شدهاند ،که در نمودار ( )1از قدر مطل کشش ای قیمتي استفاده شده است.
در اساس نمودار ( )1کشش قیمتي در سا ای  1331تاا  1363دارای نوساا داوده اسات ،داه
گونهای که در دروي از سا ا کا ش و در دروي دیگر افیایش یافتاه اسات .مقادار ایان کشاش در
(چهار سا ) انتهای دوره نسصت ده سا او دوره ،اندکي دیشتر است ،اماا داه طاور کلاي مشاا ده
مي شود که تقریصا ثادت دوده و افیایش چنداني نداشته است .دراساس داده ای این نماودار دو نکتاه
قادل تشخیص است .نخست اینکه ،قدر مطل کشش قیمتي در دامنه ( )7/33 – 7/19تغییر کارده
و میانگین  7/12ميداشد؛ دنادراین ،حساسیت واانوار شاهری ایارا نساصت داه قیمات (کااالی
گرو ي) چای مصرفي حدود  7/12است ،یعني اگر قیمت چای  1درصد تغییر کند تقاضاای واانوار
حدود  7/12درصد (در راستای مخالف تغییر قیمت) تغییر ووا د کارد .نکتاه دوم :ایان حساسایت
نسصت ده قیمت ،درای نیمه نخست و دوم دوره مورد مطالعه ،در سطح میانگین کل دوره دوده اسات
دا این تفاوت که در سا ای نیمه نخست ،نوسا دیشتر و در سا اای نیماه دوم نوسااني کامتار
داشته است؛ این ددا معني است که درجه کششناپذیری تغییر چنداني نداشته و این کاال کماکا
کاالیي کششناپذیر دشمار ميرود.
نمودار ( )2نشا ميد د که کشش در مدی در این دوره دا وجاود ایانکاه در طاو ساا اای
 1331تا  ،1363از  7/11ده  7/13افیایش یافته ،ولي در ساا اای نخسات دوره ،رونادی پیوساته
افیایشي و دعد از سا ای میاني ،ادتدا ثادت و سوا ده مدت دو سا  ،روناد کا شاي داشاته اسات،
یعني در سا ای  1361و  1362حساسیت کم مصرف وانوار شهری نسصت ده در مد ،کامتار ام
شده است ،ولي این روند تغییر کرده و در سا ور دوره ،دوداره افیایش یافته است .نکته قادل توجه
این است ک ه در دوره مورد دررسي ،از ضروری دود گروه چای عموما کاسته شاده اسات .داه دیاا
دیگر ،گروه چای عمدتا در راستایي پیش رفته است که ده کاالیي لوکا تصدیل شود.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه درای دررسي جایگاه چای در سصد مصرفي وانوار ای شهری ایرا  ،تاادع تقاضاای
گروه چای در دوره زماني  1331-63دا استفاده از ادغام داده ای سری زماني و مقطعي داه صاورت
د ک و ساا در ماد سیساتم مخاارج وطاي ( )LESداه روش اای داده اای ترکیصاي و انجاام
زمو ای مردوطه در ورد شد .سوا ضرایب مردوط ده کشش ای قیمتي و در مدی ارایه و تحلیال
شد .در نهایت ،ده طور والصه ميتوا گفت که در اساس نتایج این مطالعه ،چای ده عناوا کااالیي
تا
ضروری در سصد مصرفي وانوار شهری جای داشته ،اما دا گذشت زما از مییا ضروری دود
حدی کاسته شده است .این نتیجه -یعني کشش در مدی کوچکتر از واحد که داللت دار ضاروری
دود چای درای وانوار ای شهری ایرا دارد -دا نتایج مطالعات انجاامشاده در گذشاته داه وسایله
وسروینژاد ( )1331مردوط ده دوره ( )06-1393و فالح عليپور و کرداسي ( )1339مردوط ده دوره
( )33-1396سازگار است .از سوی دیگر ،در اساس نتایج مطالعه حاضر ،چای کااالیي کشاشناپاذیر
(قیمتي) است که تاییدکننده نتایج مطالعه فالح عليپور و کرداسي ( )1339است .ر چند در اساس
مطالعه وسروینژاد ( )1331چای کاالیي دا کشش معرفي شد اما مقدار کشش قیمتاي -1/7 ،داوده
که نشا د نده مرز کششپذیری و کششناپذیری قیمتي درای این کاالست .داا توجاه داه تخماین
کشش قیمتي کوچکتر از واحد ،در موضوع قیمتگذاری ،اگر ادف ،افایایش در ماد تولیادکنناده
چای داشد ،سیاست افیایش قیمت (در مقادل کا ش قیمت) ميتواند ماوثر داشاد الصتاه ،دایاد دقات
شود که منظور در مد عرضهکننده چای داولاي و واارجي اسات .از جاا کاه تقاضاای چاای ،داا
تقاضای سایر کاال ا نیی مرتصم است ،اوذ یک تصامیم سیاساتي مشاخص ،نیازمناد لحاار کارد
جامعیت کافي ميداشد .لذا ،پیشنهاد ميشود مطالعات یناده داه صاورت سیساتمي و داا جامعیات
دیشتر صورت گیرند.
منابع
 دیروني ،ا .)1307( .الصیدنه في الطب ،تصحیح عصاس زریاب وویي ،مرکی نشر دانشگا ي ،تهرا . چراغي ،د .و قليپور ،س .1333 .دررسي اثر سیاست ای اقتصادی در تنظیم دازار چاای در ایارا ،دررسي ای دازرگاني ،30 ،ص20تا.12
 حیدری ،غ.ر .و حسیني م .)1333( .دراورد واردات غیررسمي (قاچاق) چاای داه ایارا  ،فصالنامهاقتصاد کشاورزی و توسعه ،شماره  ،31ص.33-1
 وسروینژاد ،ع.ا .)1337( .در ورد تادع تقاضای نا درای وانوار ای شهری (کاردردی از مد اایدا اطالعات ادغام شده) ،فصلنامه پژو ش ا و سیاست ای اقتصادی ،27 ،ص110تا.130
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 مؤسساه پاژو ش اای، دررسي اقتصاادی چاای از تولیاد تاا مصارف. )1331( .ا. ع، وسروینژاد.  تهرا،درنامهرییی و اقتصاد کشاورزی
 دار ورد تاادع.)1331( . ح، و اادییاده ویرواواه. م، و عماادزاده. س، و صامدی. ر، ووشاواالق.137-176  ص،1 ، پژو ش ای اقتصادی، تقاضای ب شهر تهرا
 در ورد تادع تقاضای گروه چای درای وانوار اای شاهری.)1339( . ع، و کرداسي. س، فالح عليپور مجموعاه مقااالت، کاردرد سیستم مخارج وطي ده روش داده ای ادغامشده:)1333-1396( ایرا
. مشهد، ششمین کنفرانا اقتصاد کشاورزی ایرا
 نگا ي ده تاریخچه چای و نقاش کاشافالسالطنه.)1367( . ع، و یوسفي قلعهرودواني. ع، فیاضي.119تا120 ص،13  شماره، مسکویه، در احیاء این صنعت در ایرا
 عوامل مؤثر دار عرضاه چاای در ایارا.)1363( . س، و ییداني. ش،  و نصادیا. م، لصادي میرقوامي.137-113  ص،31 ، مدلسازی اقتصادی،)  استا گیال:(مطالعه موردی
. سازما مدیریت و درنامهرییی کشور، سالنامه ماری،)63-1331(  مرکی مار ایرا سازما مدیریتو درنامهرییی، مطالعات یینه و در مد وانوار شهری،)63-1331(  مرکی مار ایرا.کشور
 سیستم مخارج وطي الگوی تقاضای وانوار اای شاهری.)1301( .ا. ع، و وسروینژاد. ا، اشمي.62-01 ص،1  شماره، اقتصاد، در ایرا
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پیوستها
جدول  -2خالصه نتایج آزمون ریشه واحد
متغیر
T0

ماره  tلوین ،لین و چو

احتما فرضیه صفر

-2/01937

7/773

M0

-1/61301

7/729

منصع :یافته ای پژو ش
جدول  -1نتایج برآورد مدل تقاضاي چاي.
نوع مد

ضریب شیب ( ) 

R2

مد مقید :ادغامشده

7/77131
*()13/37

7/9972

مد نامقید:
اثرات ثادت

7/77239
()10/21

7/3373

اثرات تصادفي

7/77231
()10/23

7/0212

٭ اعداد داول پرانتی ماره  tمردوط ده در ورد ميداشند.
منصع :یافته ای پژو ش
جدول  -3خالصه نتایج آزمونهاي آماري  LM ،Fو هاسمن.
نوع زمو

ماره

احتما فرضیه صفر

F
 LMدروش-پاگا

12/9313

7/777

11/3106

7/777

13/1162

7/777

اسمن
منصع :یافته ای پژو ش
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جدول  -1مقایسه ضرایب كششهاي ميانگين قيمتی و درآمدي تقاضاي چاي در سه مدل
دادههاي تركيبی.
مد ادغامشده
()1

مد اثرات ثادت
()2

مد اثرات تصادفي
()3

کشش قیمتي

-7/1133

-7/1136

-7/1130

کشش در مدی

7/3171

7/3260

7/1991

منصع :یافته ای پژو ش

نمودار  -2تغييرات ساالنه كشش قيمتی براي ميانگين دهکها.

نمودار -1تغييرات ساالنه كشش درآمدي براي ميانگين دهکها.

