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تأثير تغييرات قيمت و در آمد بر الگوی مصرف برنج در شيراز
1

ّبخش سهضبًي اهيشي*  ،هحوذ ثخـَدُ
تبسيخ پزيشؽ90/06/30 :
تبسيخ دسيبفت90/05/05 :
چکيده
دس ايي هطبلعِ ،ثشاي ثشسػي اثش تغييشات ليوتي ٍ دسآهذي ثش الگَي هلرش وٌٌرذنبى ؿرْش
ؿيشاص ،اص ػيؼتن تمبضبي تمشيجبً ايذُ آل دسخِ دٍ اػتفبدُ ؿذُ اػت .دادُ ّبي تحميك ثرب اػرتفبدُ
اص پشػـٌبهِ ٍ هلبحجِ ثب نشٍُ ّبي دسآهذي هختلف ثذػت آهذُ اػرت .يبفترِ ّربي ايري تحميرك
ًـبى داد وِ هيبى اًَاع ثشًحّبي داخلي ساثطِ خبًـيٌي ،هيبى ثشًحّبي ٍاسداتي ًيض ساثطِ خبًـيٌي
ٍخَد داسد ٍ ساثطِ هيبى ثشًح ّبي داخلي ٍ ٍاسداتي هىولي اػت .ثٌبثشايي اًَاع ثشًحّربي داخلري ٍ
ٍاسداتي ّش وذام خذانبًِ ثِ كَست خبيگضيي خْت تَصير ثريي هلرش وٌٌرذنبى خرَد ٍاسد ثربصاس
هيؿًَذ .هلش وٌٌذنبى ًيض ثب تَخِ ثِ ػليمِ ّب ٍ لذست خشيذ ،ثرشًح هرَسد ً رش خرَد سا تمبضرب
هيوٌٌذ .دس هَاسدي ًيض وِ الـبس هختلف خبهعِ ثب ليوت ثبالي ثشًح ّبي داخلي هَاخرِ ّؼرتٌذ ٍ
لبدس ثِ هلش يىذػت ثشًدْبي داخلي ًوي ثبؿٌذ ،ثشًحّبي ٌّذي ٍ پبوؼتبًي وِ خرَؽپخرت ٍ
داًِ ثلٌذ ّؼتٌذ سا خشيذاسي وشدُ ٍ ٌّگبم پخت ،ثشاي ايدبد طعن ٍ عطرش هٌبػرت ،همرذاسي ثرشًح
ايشاًي ثِ آى اضبفِ هيوٌٌذ.
C4, Q13 JEL
واشه هاي كليذي ثشًح ،وـؾ ،ػيؼتن تمبضبي تمشيجبً ايذُ آل دسخِ دٍ.

 -1ثِ تشتيت داًـدَي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ اػتبد نشٍُ التلبد وـبٍسصي ،داًـگبُ ؿيشاص.
* ًَيؼٌذُ ي هؼئَلramezanihajar@yahoo.com :
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پيشگفتار
ثشًح اص خبًَادُ نشاهيٌِ (نٌذهيبى) اػت ٍ يىي اص غالت هْن دس هلش اًؼبى ثـوبس هيسٍد.
ايي هحلَل يىي اص پشهلش تشيي هحلَالت صساعي وـَس هحؼَة هيؿَد .صيشا ثِ عٌَاى يىري اص
غزاّبي اكلي ٍ پشطشفذاس اص ػَي عبهِ هشدم هطرش هريثبؿرذّ .وچٌريي ثرشًح يىري اص تَليرذات
اػتشاتظيه ثخؾ وـبٍسصي ًيض هحؼَة هيؿَد.
هلش ػبالًِ ثشًح هشدم ايشاى ،ثيي  2تب  2/2هيليَى ّضاس تي ثشآٍسد هيؿَد وِ اص ايي همذاس
حذٍد  1/6هيليَى ّضاس تي اص آى اص طشيك تَليذ داخلي تبهيي هيؿَد ٍ ايشاى هدجَس اػرت ػربالًِ
ثيي  400تب ّ 500ضاس تي ثشًح ٍاسد وٌذ(.ػبصهبى خْبد وـبٍسصي اػتبى فبسع.)1388 ،
ثشسػي تأثيش تغييشات ليوت ٍ دسآهذي ايي وبال ثش سٍي هلش آى ،ثرب ثرشآٍسد تربث تمبضرب ٍ
هحبػررجِ وـررؾ ّرربي ليوترري ٍ دسآهررذي اهىرربى پررزيش اػررت .ثررشآٍسد ترربث تمبضررب دس ؿررٌبخت
اسخحيت ّبي هلشفي ،تعييي ػيبػتْب ٍ خط هـيّبي هشثرَ ثرِ هلرش  ،پريؾثيٌري ًيبصّربي
هلشفي آيٌذُ ٍ ثبالخشُ ثشًبهِسيضي دس صهيٌِ تَليذ ٍ عشضِ ايي وبال اّويت داسد.
تَاث تمبضب ثِ عٌَاى اثضاس هْن هطبلعِ هلش وٌٌذنبى اػت .هجحث سفتربس هلرش وٌٌرذنبى
عالٍُ ثش التلبدداًبى هَسد عاللِ ػيبػتگزاساى ًيض ثَدُ اػت .چشا وِ ثعضي اص ػيبػتْبي التلربدي
تأثيشنزاس ثش هلش وٌٌذُ ،تٌْب ثب ؿٌبخت سفتبس هلش وٌٌذُ اهىبىپزيش اػت .وـؾّبي ليوتري ٍ
دسآهذي سا هيتَاى اثضاس هؤثشي ثِ هٌ َس ثشسػي سفتبس هلش وٌٌذُ داًؼت .دس صهيٌِ ثشسػي سفتربس
هلش وٌٌذنبى پيـشفتّب ٍ هطبلعبت صيبدي اًدبم ؿذُاػت .ثٍِيرظُ ايري هطبلعربت پرغ اص اسائرِ
ػيؼتن تمبضبي تمشيجبً ايذُآل )AIDS(1اص ػَي  )1980( Muellbauer ٍ Deatonثِ اٍج خَد
سػيذ .هذل تمبضبي تمشيجب ايذُ آل ٍ اؿىبل تَػعِ يبفتِ تش آى سا هي تَاى يه نـربيؾ ثرضسي دس
يبفتي هذلّبي اًعطب پزيش ثشاي تمبضب داًؼت .پغ اص اسائِ الگَي ػيؼتن هعبدالت تمبضبي تمشيجربً
ايذُآل ( )AIDSتَػط ديتَى ٍ هَلجبئش ،اص ً ش تىبهل هذلي خذيذي وِ ثشاي تمبضرب هطرش ؿرذ،
هذل  QUAIDSاػت وِ ثَػيلِ  )1981( Gormanثِ اثجبت سػيذُ اػت ،ورِ ثيـرتشيي ستجرِ
هوىي سا دس ثيي سدُاي ولي اص تَاث تمبضب داسد QUAIDS .ثْتشيي ػيؼتن تمبضربي خور پرزيش
وبهل دس دػتشع هيثبؿذ وِ ٍاوٌؾّبي غيشخطي تغييشات ليوتْب ٍ هخبسج سا سٍي تمبضرب ثرِ هرب
هيدّذ ٍ اخبصُ هيدّذ وِ وبالّب دس ثشخي ػرطَ دسآهرذي لرَوغ ٍ دس ػرطَ ديگرش ضرشٍسي
ثبؿٌذ.

1- Almost Ideal Demand System
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دس هذل  ،AIDSػْن ثَدخِ اي تبثعي اص هخبسج ورل اػرتّ ٍ Banks .وىربساى ()1997
ًـبى دادًذ ايي هذلْب احتيبج ثِ خض اضبفِتش ،هشث لگبسيتن دسآهذ ثَد .ثٌبثشايي آًْب ثِ هعشفري فرشم
خبكي اص هذل  AIDSثٌبم ػيؼتن تمبضبي تمشيجب ايذُ آل دسخِ دٍم ( )QUAIDSپشداختٌذ .دس
وٌبس ايي دنشنًَي ثِ هٌ َس وٌترشل ثيـرتش ثرش تشخيحربت هلرش وٌٌرذنبى ٍ ػربختبس ًربّوگَى
خبًَاسّب )1964( Barten ،پيـٌْبد لضٍم ٍسٍد ثشخي اص ٍيظنيْبي التلبدي-اختوربعي هشثرَ ثرِ
خبًَاسّب دس هذل ّبي تمبضب سا هطش ًوَد ورِ ثرِ كرَست عولري دس وبسّربي Wales ٍ Pollak
( )1992هـبّذُ ؿذ .هـىلي وِ ثش ػش ساُ ايي هذل ّب اػتٍ ،خَد پذيذُ اي ثٌبم ػْن ثَدخِ اي
كفش هيثبؿذ .ثب تَخِ ثِ تمؼين ثٌذي هحلَالت غزايي ثِ تعذاد صيبدي نشٍُ ٍ اػتفبدُ اص دادُّبي
همط عشضي دس ػطح خبًَاس هعوَال پذيذُ كفش ثَدى هلش يه وبال هـبّذُ هيؿَد وِ ايي اهش
ثب فشضيبت تبث تمبضب تضبد داسد .حز ايي نرشٍُ اص خبًَاسّرب هريتَاًرذ پذيرذُّربي اًتخربة غيرش
تلبدفي ًوًَِ سا ثِ دًجبل داؿتِ ثبؿذ.
 )1999( Yen ٍ Shonkwilerثِ هعشفي سٍؿي ثشاي ثشخرَسد ثرب ايري پذيرذُ پشداختٌرذ.
هطبلعبت خذيذ ثب اػتفبدُ اص ايي سٍؽ ،ثب پذيذُ ػْن ثَدخِ اي كفش وبالّب سٍثشٍ ؿرذًذ ورِ اص آى
خولِ هيتَاى ثِ  )2003( Ernest Liu ٍ )2000( Chenٍ Chenاؿبسُ وشد.
دس ايي لؼوت ،ثِ هشٍسي ثش هطبلعبت خبسخي پشداختِ هي ؿَد وِ اص وـؾ ّربي ليوتري ٍ
دسآهذي ثِ هٌ َس تحليل سفتبس هلش وٌٌذُ اػتفبدُ وشدُ اًرذً .مطرِ ؿرشٍع هطبلعربت وربسثشدي
ػيؼتن تمبضبي تمشيجب ايذُ آل دس هحبػجِ وــْبي ليوت ٍ دسآهذ سا هي تَاى هطبلعِ ٍ Deaton
 )1980( Muellbauerداًؼت وِ ثِ هحبػجِ وـؾ ّبي ليوتري ّـرت نرشٍُ وربال دس ثشيتبًيرب
پشداختٌذ .دس هحبػجِ وـؾ ّبي ليوتي ٍ دسآهذي هيتَاى ثِ نشٍّي اص هطبلعبت اؿبسُ ورشد ورِ
ثِ هحبػجِ وـؾ ليوتي ٍ دسآهرذي هرَاد غرزايي دس دًيرب پشداختٌرذ (ّ ٍ Rickertsenوىربساى
ّ ٍ Abdulai ،1998 Rickertsen ،1995وىررربساى ً .)1999 Tiffin ٍ Tiffin ٍ1999تررربيح
هطبلعبت هشثَ ثِ هحبػجِ وـؾ ّبي ليوتي ٍ دسآهذي ،ثِ علت الگَّبي هختلف هلش دس ًمب
هختلف ،هتفبٍت اػت اهب ثشخي اص ًتبيح هـتشن ايي هطبلعبت ٍ هطبلعبت هـبثْي وِ ثب اػرتفبدُ اص
ػيؼتن تمبضبي تمشيجب ايذُ آل ٍ اؿىبل تَػعِ يبفتِ تش آى ثِ ثشسػي سفتبس هلش وٌٌذُ پشداختٌرذ
سا هيتَاى ثرِ كرَست صيرش خالكرِ ًورَد (ٍ Liu ،1990 Wessells ٍ Hein ،1989 Laraki
ّوىبساى .)2007 Wenye ٍ 2005
هطبلعبت ًـبى هي دٌّذ وِ نشٍُ هَاد غزايي هعوَال دس همبثل تغييش ليوت وـؾ ًبپزيشًذ ٍ
ايي اهش ثخلَف دس هَسد نشٍُ غالت ٍ صيش هدوَعِّبي آى تبييذ هيؿَد .نرشٍُ غرزايي غرالت دس
ثيي ػبيش نشٍّْب ووتشيي وـؾ دسآهذي سا داسد .ثٌبثشايي ػيبػتْبي ليوتي ثش سٍي ايري نرشٍُ اص
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هَاد غزايي هعوَال تبثيش چٌذاًي ثش هلش آًْب ًذاسد .حشوت اص نرشٍُ غرزاّبي نيربّي ثرِ ػروت
غزاّبي حيَاًي ،ثبعث افضايؾ حؼبػيت ليوتي هيؿَد.
ثب ثْشُ نيشي اص ػيؼتن تمبضبي تمشيجب ايذُ آل دس داخل ايشاى ًيض هطبلعبتي هشتجط ثب هحبػجِ
وـررؾّرربي ليوترري ٍ دسآهررذي كررَست نشفتررِ اػررت(ثبسيىرربًي ٍ ّوىرربساى ،1386خعفررشي ٍ
وٌْؼبلّ ،1386بؿوي ثٌبة ٍ لْشهبى صادُ  ،1384حؼي پَس ٍ خبلرذي  ،1379ثخـرَدُ ٍ 1375
اػفٌذيبسي .)1375
غشيت ًَاص( ٍ )1386پبوذاهي(ً )1388يض ثب اػتفبدُ اص هذل ػيؼتن تمبضبي تمشيجرأ ايرذُ آل
دسخِ دٍم ٍ هحبػجِ وـؾ ّبي ليوتي ٍ دسآهذي پشداختٌذ.
ّورِ هطبلعربت خربسخي ٍ داخلري هرزوَس ثرب اػرتفبدُ اص دادُّربي ػرشي صهربًي ،سفتربس
هلش وٌٌذنبى سا دس هَسد وبالّبي هختلف اسصيبثي وشدُ اًذ .اهب هطبلعبت ديگشي ًيض ثب اػتفبدُ اص
دادُّبي همطعي ،سفتبس هلش وٌٌذنبى سا دس هرَسد وبالّربي هختلرف اسصيربثي ورشدُاًرذ(Laraki
ّ ٍ Balcombe ،1989وىرربساى ّ ٍ Abdulai ٍ 1999وىرربساى  .)1999هطبلعررِ ٍ Abdulai
ّوىبساى( )1999ايي هضيت سا داسد وِ ثب اػتفبدُ اص دادُّبي همطعي سفتبس هلرش وٌٌرذنبى سا دس
هَسد وبالّبي اػبػي ثب اػتفبدُ اص هذل  AIDSاسصيبثي وشد .اهب دس اوثش ايي پظٍّؾّب اص دادُّبي
ػشي صهبًي اػتفبدُ ؿذُ وِ ّذفـبى ثشآٍسد تبث تمبضبي ٍاسدات ثشًح هيثبؿرذ(.خليليربى1368 ،؛
للي پَس ػليوبًي1377 ،؛هحوذي ٍ 1378 ،نيالًپَس.)1379 ،
ّوچٌيي فخشايي ٍ ًَسٍصي( )1385ثب اػرتفبدُ اص دادُ ّربي ػرشي صهربًي ثرِ ثشسػري اًرَاع
هتفبٍت ثشًح ٍاسداتي ،داخلي ٍ هحبػجِ وــْبي هشتجط ثب آى پشداختٌذ.
فشجصادُ ( ٍ )1383هدبٍس حؼيٌي (ً )1386يض ثِ ثشسػي سفتبس هلش وٌٌرذنبى ثرشاي نرشٍُ
وبالّبي اػبػي پشداختٌذ ٍ وـؾ ّبي هشتجط ثب آى وبالّب سا دس خَاه ؿْشي ٍ سٍػتبيي هحبػجِ
وشدًذ.
دس دٍ دِّ اخيش هحممبى صيبدي ػعي دس اسائِ يه ػيؼتن تمبضبي اًعطب پزيش داؿتِ اًذ .اص
ثيي ايي ػيؼتوْب ،ػيؼتن AIDSتَػط  ٍ Muellbauer ٍ Deatonاؿىبل تَػعِ يبفتِ تش آى
سٍاج ثيـتشي يبفت .ؿىل تَػعِيبفتِتش ايي الگَ ،ػيؼتن تمبضبي ايرذُآلدسخرِ دٍ ()QUAIDS
اػت.
ّذ اص اًدبم ايي هطبلعِ ثشسػي اثش تغييشات ليوت ٍ دسآهرذ هلرش وٌٌرذنبى ثرشًح ؿرْش
ؿيشاص ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن تمبضبي تمشيجبً ايذُ آل دسخِ دٍ ٍ دادُ ّبي همط عشضي اػت.
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ثشاي ثشسػي سفتبس هلش وٌٌذنبى اص سّيبفت ديتَى ٍ هَلجبئش اػتفبدُ ؿذ .تبث
هطلَثيت غيش هؼتمين اص هذل تمبضبي تمشيجبً ايذُآل  )1980( Muellbauer ٍ Deatonثِ
كَست ساثطِ ( )1حبكل هيؿَد:
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دس ساثطِ ln C،1لگبسيتن تبث هخبسج ول اػت ٍ ثِ كَست ساثطِ ( )2هيثبؿذٍ b(p) ،
)ф(pتَاثعي ّوگي اص دسخِ كفش ليوتْب ّؼتٌذ وِ اص سٍاثط  4 ٍ3ثذػت هيآيٌذ a(p) .تبث
يىٌَاخت اص دسخِ يه ليوتّب اػت ٍ ثِ كَست ساثطِ ( )5اػت.
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دس ساثطِ فَق U،ػطح هطلَثيت ٍ Pثشداس ليوت اػت p j ٍ p k .ليوت وبالّبي هشتجط
ثب هذل تمبضب اػت  k ٍ  kj ، k ،  0 .پبساهتشّبي ايي تبث هيثبؿٌذ.
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دس سٍاثط فَق ) b( pتبث يىٌَاخت اص دسخِ كفش ليوتّب ٍ ) a( pؿبخق ليوت

اػتَى اػتّ .وچٌيي  i 1 i  0 ٍ i=1,2,…,kتعذاد وبالّبي هشتجط ثب هذل تمبضب سا
k

ًـبىهيدّذ.
ثب اػتفبدُ اص اتحبد سٍي هيتَاى تبث ػْن ثَدخِاي سا ثش طجك ساثطِ ( )5ثذػت آٍسد.
()5
2
k
 C 
i   C  
wi   i    ij ln p j  i ln 
ln 


j 1
 a ( p )  b( p )   a ( p )  
1

1- Roy Identity

تأثير تغييرات قيمت و در آمذ بر الگوي مصرف برنج در شيراز
دس ساثطِ ً i ٍ  i ،  ij ،  i ،5يض پبساهتشّبي ايي تبث هيثبؿٌذ..
ّ ٍ Banksوىبساى ( )1997ثب دس ً ش نشفتي فشم خطي ٍ ّوگي ساثطِ ( )4ثِ فشم تبث
 QUAIDSثشاػبع ػْن ثَدخِ اي ساثطِ ( )5سػيذًذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ايي ساثطِ وـؾّبي ليوتي
ٍ دسآهذي سا هحبػجِ وشدًذ .انش دس ساثطِ ( i ،)5ثشاثش كفش ثبؿذ QUAIDS ،ثِ هذل
) b( p

 AIDSتجذيل خَاّذؿذ .لزا ايي هَضَع هيتَاًذ دس ؿٌبػبيي تلشيح هذل  AIDSيب QUAIDS

اػتفبدُؿَد.
ثِ ايي كَست وِ تلشيح هذل  AIDSيب  QUAIDSثشاػبع آصهَى هعٌي داس ثَدى
 iاًدبم هيؿَد .دس هذل ً QUAIDSيض ّوبًٌذ هذل  AIDSاعوبل هحذٍديتْبي

) b( p

خو پزيشي ،تمبسى ٍ يىٌَاختي الضاهي اػت .ايي هحذٍديتْب ثِ تشتِيت دس سٍاثط ( )6آهذُ اػت.
ليذ ّوگٌي
()6

تمبسى
خو پزيشي

0

i  1,2,..., N

0



i

i 1

ij

j 1

 ij   ji

i, j  1, 2,..., N
k

N



k

k

i 1

i 1

  i  1  i  0

وـؾّبي هخبسج ٍ ليوت دس هذل  QUAIDSثب ديفشاًؼيل نيشي اص هعبدالت ػْن
ثَدخِاي ثذػت هيآيذ وِ ثِ طَس خالكِ ٍ ثشاػبع سٍاثط صيش هحبػجِ هيؿًَذ( Banks et
:)al,1997

ui
wi

()7

()8

  ij

ei  1 

uij
wi

e M ij 
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 eiوـؾ هخبسج ٍ  e u ijوـؾ ليوتي هبسؿبلي هي ثبؿذ  ij .دلتبي وشًٍىش 1اػت .ثِ ايي
كَست وِ انش  j=iثبؿذ  ٍ  ij  1دس غيش ايي كَست   ij  0اػتّ .وچٌيي  u ij ٍ u iثش
اػبع سٍاثط ( )10( ٍ )9ثذػت هيآيذ.
wi
2i   C  
 i 
ln

 ln x
b( p)   a( p)  

()9
2

()10

ui 

k
i  j   C  
wi
2i   C  
u ij 
  ij  (  i 
ln 
ln 
 )( j    jl ln p l ) 

 ln p j
b( p )   a ( p )  
b( p )   a ( p )  
l 1

 wiػْن ثَدخِ اي C ،تبث هخبسج ٍالعي b( p) ،تبث
  ٍ  ,  , پبساهتشّبي ايي ساثطِ ّؼتٌذ.
 )1980( Muellbauer ٍ Deatonثش ايي ثبٍس ثَدًذ وِ ؿبخق اػتَى تمشيت ثؼيبس خَثي ثشاي
يه ؿبخق ليوت كحيح اػتّ .ش چٌذ ثعذ اص هعشفي ايي ؿبخق اًتمبدات هختلفي ثِ ايي
ؿبخق ٍاسد ؿذ اهب ّيچىذام اص ؿبخلْبي خطي ٍ غيش خطي ٍ حتي ؿبخلْبي چٌذ هشحلِ اي
هعشفي ؿذُ ثعذ اص آى ثذٍى عيت ًجَدًذ.
يىٌَاخت اص دسخِ كفش ليوتّب،

پذیذه سهم بودجه اي صفر براي كاالها
صهبًي وِ اص تخويي ّبي ته هعبدلِ اي اػتفبدُ هي ؿَد ،ساُ ثشخَسد ثب پذيذُ ػْن
ثَدخِاي كفش ،اػتفبدُ اص سٍؽ هذلْبي تَثيت حذاوثش ساػت ًوبيي 2اػت .اهب صهبًي وِ ثب تخويي
ػيؼتوي هعبدالت هَاخِ ّؼتين ٍ پذيذُ ػْن ثَدخِ اي كفش داسين ،اػتفبدُ اص سٍؽ فَق اص ً ش
هحبػجبتي ثؼيبس هـىل خَاّذ ثَد .ايي هطلت تَػط هحمميي اص خولِ Yen ٍ Shonkwiler
( )1990( Wessells ٍ Hein ٍ )1999هَسد ثشسػي لشاس نشفتِ اػتYen ٍ Shonkwiler .
( )1999پغ اص تـخيق ،خطبي عذم ػبصنبسي دس سٍؽ ّيي ٍ ٍػلض ثِ هعشفي سٍؿي پشداختٌذ
وِ هـىل ًبػبصنبسي ايي سٍؽ سا ًذاؿت .طجك سٍؽ  Yen ٍ Shonkwilerفشآيٌذ ػبًؼَس
ػبصي وبالي  iدس ػيؼتن هعبدالت تمبضبيي وِ هتغيش ٍاثؼتِ دس هيضاى هلش كفش هحذٍد ؿذُ
اػت ،ثب فشآيٌذ تلبدفي ساثطِ صيش ًـبى دادُهيؿَد .دس هشحلِ اٍل سٍاثط ( )11سا خَاّين داؿت
(:)1999,،Shonkwiler, and Yen

1 - Kroniker Delta
2- Maximum Liklihood Tobit

تأثير تغييرات قيمت و در آمذ بر الگوي مصرف برنج در شيراز
وِ

h

 wih  f ( i , )   iانش
0

h

()11

Z ih i  i

Z ih i  i  0
h

دس غيش ايي كَست

وِ دس ساثطِ ( wi )11ػْن هخبسج هـبّذُ ؿذُ ثشاي وبالي iام خبًَاس hام اػت  .ؿبهل
ثشداسّبي ليوت ٍ هخبسج اػتً  ،يض ثشداسي ؿبهل ّوِ پبساهتشّبي هذل تمبضب Z h ،ثشداسي اص
h

i

هتغيشّبي ثشًٍضا  i ،ثشداسي اص پبساهتشّبي هحبػجبتي ثشاي ايي هتغيشّب ٍ   i h ٍ  i hثشداس خطب
ّؼتٌذ وِ داساي تَصي ًشهبل هيثبؿٌذ.
انش سٍاثط ( )11سا ثبص ًَيؼي وٌين ثِ ساثطِ ( )12هيسػين.
h

()12

wih   (Zih i ) f (i , )   i (Zih i )   i

دس ساثطِ (  ( Z ih i ) ٍ  ( Z ih i ) ،)12ثِ تشتيت تبث تَصي تدوعي ًشهبل ٍ 1تبث تَصي

احتوبلّ 2ؼتٌذ .ساثطِ فَق دس دٍ هشحلِ تخويي صدُ هيؿَد .اثتذا يه تخويي پشٍثيت اص   iيعٌي
 ˆiثشاي  wih  0 ٍ wih  0ثذػت هي آيذ .ثذيي كَست وِ هتغيش ٍاثؼتِ ثشاي  wih  0همذاس
كفش ٍ ثشاي  wih  0همذاس يه هينيشد .پغ اص آى )   ( Z ih i ) ٍ  ( Z ih iسا ثشاي ّوِ ّ iب
هحبػجِ ًوَدُ ػپغ   ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػيؼتن هعبدالت ظبّشاً ًبهشتجط  SUREيب سٍؽ
i

حذالل هشثعبت خطب  OLSتخويي صدُ هيؿَد .اًتخبة سٍؽ كحيح تخويي اص ثيي دٍ سٍؽ OLS

ٍ  SUREثش اػبع آصهَى لطشي ثَدى ثشٍؽ-پبنبى اًدبم هي ؿَد.
ثٌبثشايي پغ اص تخويي ثش اػبع ساثطِ ( )14( ٍ )13دس هحبػجِ وـؾ ّب تغييشاتي ثِ
ؿش صيش ايدبد هيؿَد.
()13

) E ( wi
wi
  ( Z i Zˆ i ).
 ln x
 ln x

()14

) E (wi
wi
  ( Z i Zˆ i ).
 ln p j
 ln p j

دليل اػتفبدُ اص فشم تبث تمبضبي  QUAIDSايي اػت وِ ػبصنبس ثب ًيبصّبي تئَسي تمبضب اػت ٍ
يه اًتخبة هٌبػت ثشاي اػتخشاج وـؾّبي هخبسخي ٍ ليوتي خشد ٍ والى اػت
(  .) Frank et al,2004ايي فشم تبثعي ثْتشيي ػيؼتن تمبضبي خو پزيش وبهل دس دػتشع
1- Cumulative Distribution Function
2- Probability Distribution Function
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هيثبؿذ وِ ٍاوٌـْبي غيشخطي تغييشات ليوتْب ٍ هخبسج سا سٍي تمبضب اسائِ هيدّذ
( .)Gorman, 1981هذل  QUAIDSاخبصُ هيدّذ وِ وبالّب دس ثشخي ػطَ دسآهذي لَوغ
ٍ دس ػطَ ديگش ضشٍسي ثبؿٌذ.
ثشاي ثشسػي تأثيش تغييشات ليوتي ٍ دسآهذي هلش وٌٌذنبى ثشًح ،ثب اػتفبدُ اص دادُّبي
همط عشضي ثِ هحبػجِ وـؾّبي ليوتي ٍ دسآهذي اًَاع ثشًح ثشاي طجمِّبي هختلف ؿْش
پشداختِ ؿذ .دس هشحلِ اٍل ،تخويي اص يه هذل پشٍثيت ثِ هٌ َس تَضيح ٍضعيت اًتخبة يب عذم
اًتخبة ّش وذام اص اًَاع ثشًح تَػط هلش وٌٌذنبى ايي وبال اػتفبدُ ؿذ .اص آًدب وِ خبًَاسّب ثب
هـبّذُ ليوت دس هَسد هيضاى هلش اًَاع وبالّب تلوين نيشي هيوٌٌذ ،ثٌبثشايي عَاهل ديگشي
غيش اص ليوت هيتَاًذ دس ٍضعيت اًتخبة يب عذم اًتخبة وبالّب ثشاي هلش هؤثش ثبؿٌذ
( .)Stocktone, 2004ثشاي ايي هٌ َس ٍيظنيّبي التلبدي -اختوبعي خبًَاس سا ٍاسد هذل
هيوٌين .ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  ،)1992(Walesٍ Pollakاص ٍيظنيّبي التلبدي -اختوبعي خبًَاس
وِ عجبست اص ثعذ خبًَاس ،خٌؼيت ػشپشػت خبًَاس ،ػطح ػَاد ػشپشػت خبًَاسٍ ،ضعيت اؿتغبل ٍ
دسآهذ خبًَاس هي ثبؿذ ،ثِ عٌَاى هتغيشّبي ػوت ساػت هذل پشٍثيت اػتفبدُ ؿذ .ثش ايي اػبع
فشم هذل  QUAIDSثِ كَست ساثطِ ( )15هيثبؿذ.
2

()15

k
s
 x  i   x  
wi   i    ij ln p j   i ln 

ln 
    is z s


j 1
s 1
 a ( p )  b( p )   a ( p )  

دس ساثطِ( Z ،)15ثشداسي اػت هتـىل اص هتغيشّبي التلبدي -اختوبعي وِ ٍاثؼتِ ثِ
ٍيظنيْبي خبًَاس اػت.
ثب دس ً ش نشفتي ساثطِ(ً ٍ )15تبيح حبكل اص تخويي هذل پشٍثيت فشم تخويٌي دس
هشحلِ دٍم ثِ ؿىل ساثطِ ( )16دس ً ش نشفتِ هيؿَد.
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i ) 
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 a( p) b( p)  h  a( p)  

j 1
s 1
wi   ( Z ih i ) 
  ( Z i  i )   i
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s
.... i ln  C   

 i zi

 a( p)  
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s 1

 



دس ساثطِ (  i ،)16خولِ پؼوبًذ هذل ٍ ) a( pؿبخق ليوت اػتَى هي ثبؿذ.
) ً  ( Z ih i ) ٍ  ( Z ih iيض ثب اػتفبدُ اص ًتبيح هذل پشٍثيت ،ثشاي ّوِ ّ iب (اًَاع ثشًح) هحبػجِ
هيؿَد .اًتخبة سٍؽ كحيح تخويي ثش اػبع آصهَى لطشي ثَدى اًدبم ؿذ .پغ اص ايي آصهَى ٍ
تعييي ثشتشي سٍؽ ػيؼتوي ثش سٍؽ حذالل هشثعبت هعوَلي ثب اػتفبدُ اص آصهَى ٍالذ تلشيح دسخِ
دٍم هذل تمبضب اسصيبثي ؿذ .ػپغ ػيؼتن تمبضب ثشاي ّش طجمِ ثِ تفىيه ثشآٍسد ؿذ .ثب اػتفبدُ اص

تأثير تغييرات قيمت و در آمذ بر الگوي مصرف برنج در شيراز
آى وــْبي ليوتي ثش اػبع ساثطِ ( ٍ )17دسآهذي ثش اػبع ساثطِ ( )18ثشاي اًَاع ثشًح ثشاي
طجمبت هختلف خبهعِ هحبػجِ ؿذ.
()17
()18
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 i   C  
 C 
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b( p)  a( p) 
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 C 

1

ei  1    i  2 i log
Wi 
b( p)  a( p)  

 1
e   ij  
 Wi
M
ij

دادُّب حبكل ً شػٌدي نشٍُ خبًَاسّبيي اػت وِ دس ؿْش ؿيشاص صًذني هيوٌٌذ .اًَاع
ثشًح ّب ؿبهل ثشًح ّبي ٍاسداتي(پبوؼتبًيٌّ ،ذي ،تبيلٌذي) ،ػبيش ثشًح ّبي داخلي(طبسم هحلي،
طبسم ديلوبًي ،آهل ،3فدش ،ؿفك ،وبدٍع ،خضس) ٍ ثشًح داخلي چوپب للشالذؿتي اػت .ثِ دليل
هلش صيبد ثشًح چوپب للشالذؿتي دس ؿْش ؿيشاص آى سا اص ثميِ ثشًدْبي داخلي خذا وشدُ اين .صهبى
خو آٍسي اطالعبت ثْبس  88هيثبؿذ ٍ ًوًَِنيشي ثلَست طجمِثٌذي تلبدفي اًدبم نشفت .دس ايي
پظٍّؾ ،هخبسج ثِ عٌَاى ؿبخق دسآهذ دس ً ش نشفتِ ؿذُ اػت ً .ش ثِ ايٌىِ طجك خذاٍل روش
ؿذُ دس هَسد ٍيظني ّبي ًوًَِ ،طجمِ ؿوبل ؿْش ؿبهل هلش وٌٌذنبًي ثب ػطح هخبسج ثبالتش ٍ
ثعذ خبًَاس ووتشّ ،وچٌيي طجمِ خٌَة ؿْش ؿبهل هلش وٌٌذنبًي ثب ػطح هخبسج پبييي تش ٍ
ثعذ خبًَاس ثيـتش ّؼتٌذ .ثِ طجمِ ؿوبل عٌَاى نشٍُ ثب دسآهذ ثْتش ،طجمِ هشوض نشٍُ ثب دسآهذ
هتَػط ٍ طجمِ خٌَة نشٍُ ثب دسآهذ پبييي تش دادُ ؿذُ اػت .ايي تمؼينثٌذي ثشاي ايي اػت وِ
ٍاحذّبي خبهعِ هَسد هطبلعِ اص ً ش هتغيش دسآهذي ّوگيتش ثبؿٌذ ٍ تغييشات دسٍى نشٍّي ووتش
ثبؿذ .ػپغ اًذاصُ حدن ًوًَِ ثش اػبع فشهَل ًوًَِنيشي ساثطِ ( )19ثشاي ّش طجمِ هحبػجِ
نشديذ(.)Scheaffer et al, 1995
2
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 : Lتعذاد طجمبت : N ،تعذاد ول خوعيت ؿيشاص  : N h ،تعذاد خوعيت دس ّش طجمِ،
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دس تخليق ثْيٌِ ،هـبّذات ثِ ًحَي ثِ طجمبت اختلبف هييبثٌذ وِ وَچىتشيي
اًحشا هعيبس ثب  nتعذاد هـبّذات ثذػتآيذ .ثشاي يه ًوًَِ ثب اًذاصُ  ،nتعذاد هـبّذات وِ دس
طجمِ  hام ثبيذ اًدبم نيشد ثشاثش  nhاػت .تخليق ثْيٌِ ثب اػتفبدُ اص ساثطِ ( )21ثذػت هيآيذ.
()21
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nh   L h h 


  N h Sh 
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 : n hتعذاد خوعيت ًوًَِ دس ّش طجمِ اػت.
خبهعِ آهبسي ؿبهل هٌبطك هختلف ؿْش ؿيشاص اػتً 350 .وًَِ اًتخبة نشديذً 82 .وًَِ اص هٌطمِ
ؿوبل ؿْشً 119 ،وًَِ اص هٌطمِ هشوض ؿْش ٍ ً 149وًَِ اص هٌطمِ خٌَة ؿْش خو آٍسي ؿذ.
نتایج و بحث
اطالعبت هشثَ ثِ ًوًَِ خو آٍسي ؿذُ اص هٌبطك هختلف ؿْش ؿريشاص ،دس خرذٍل  1آهرذُ
اػت .دس خبهعِ آهبسي هب ثيـتش پبػخدٌّذنبى سا صًبى تـىيل هيدٌّذ ،چشا وِ ثب تَخِ ثِ آؿٌبيي
ثيـتش آًْب ثب ثشًح ٍ ًحَُ پخت آى ،اطالعبت آًْب دس ايي هَسد اص هشداى ثيـرتش اػرت .ثرب تَخرِ ثرِ
خذٍل  1دس ثخؾ ؿوبل ؿْش دسكذ افشاد ؿبغل ،داساي تحليالت داًـگبّي ثيـتش اػت ٍ هتَػط
ثعذ خبًَاس ووتش هي ثبؿذ .دس ثخـْبي ؿوبل ،هشوض ٍ خٌَة ؿْش ثِ تشتيت  4/4 ٍ 3/9 ، 3/5اػت.
ّوچٌيي ثش طجك خذٍل ،2دس ثخؾ ؿوبل ؿْش هتَػط هلش ػرشاًِ هبّبًرِ ثرشًح خربًَاس
( 9/4ويلَنشم) ٍ هتَػط ليوت ثشًح هلشفي( 2040تَهبى) ثيـتش اص دٍ ثخؾ ديگش اػت .هتَػرط
هخبسج ػشاًِ هبّبًِ هَاد غزايي خبًَاس دس ثخؾ ؿوبل ؿْش  75000تَهبى ،دس ثخرؾ هشورض ؿرْش
 67000تَهبى ٍ دس ثخؾ خٌَة ؿْش 45000تَهبى اػتّ .وچٌيي هتَػط هخربسخي ورِ كرش
خشيذ ثشًح هي ؿَد ،دس ثخؾ ؿوبل ؿْش  31دسكذ ،دس ثخؾ هشورض ؿرْش 27دسكرذ ٍ دس ثخرؾ
خٌررَة ؿررْش  19/5دسكررذ اص وررل هتَػررط هخرربسج هبّبًررِ هررَاد غررزايي خبًَاسّررب سا ؿرربهل
هي ؿَد(خذٍل.)2
خذٍل ً 3يض ًـبى هي دّذ وِ ّش ػِ ثخؾ ،ثشًح چوپب للشالذؿتي سا ثيـتش اص ثرشًح ّربي
ديگش هلش هيوٌٌذ .هتَػط هلش ثشًح چوپب دس ثخؾ ؿروبل ؿرْش اص دٍ ثخرؾ ديگرش ثيـرتش
اػت .ثخؾ ؿوبل ؿْش ثعذ اص ثشًح چوپب ،ثيـتشيي تمبضب ثِ تشتيت هتعلك ثِ ػبيش ثشًدْبي داخلي
ٍ ٌّذي اػت .دس حبلي وِ دس ثخؾ هشوض ؿْش ثيـتشيي تمبضب هتعلك ثِ چوپرب ٌّ ،رذي ٍ ػرپغ
ػبيش ثشًدْبي داخلي اػتّ .وچٌيي دس ثخؾ خٌَة ؿْش ثيـتشيي تمبضرب هتعلرك ثرِ ثرشًح ّربي
پبوؼتبًي ٍ ٌّذي ّؼتٌذ .دس خذٍل  ،5هيضاى هلش اًَاع ثشًح خبًَاسّبي طجمبت هختلف ؿْش ثرش
حؼت دسكذ ثيبى ؿذُ اػت.
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بررسي تأثير قيمت و درآمذ بر مصرفكننذگان طبقات مختلف شهر شيراز
ػيؼتن تبث تمبضبي تمشيج ًب ايذُ آل دسخِ دٍم ثرب لحربپ پرٌح هتغيرش ثعرذ خربًَاس ،خٌؼريت
ػشپشػت ،ػطح ػَاد ٍ ،ضعيت اؿتغبل خبًَاس ٍ دسآهذ خبًَاس تخويي صدُ ؿذ ٍ وـؾّبي ليوتي
ٍ هتمبط هبسؿبلي ٍ وـؾّبي هخبسخي ثشاي اًَاع ثرشًح هحبػرجِ ؿرذ .وـرؾّربي خرَدليوتي
ثيبًگش اثش تغييش ليوت وبال ثش سٍي هيضاى هلش خَد آى وبال ٍ وـؾّبي هتمبط ًيض ثيبًگش ساثطِ
خبًـيٌي يب هىولي وبالّبي هختلف اػت .ثرش اػربع اًت ربسات ً ،رشي هجتٌري ثرش حذاوثشػربصي
هطلَثيت اص ػَي هلش وٌٌذُ ثبيذ عالهت توبهي وـؾّبي خَدليوتي هٌفي ثبؿرذ ورِ دس ايري
هطبلعِ ايي ؿش تحمك پيذا وشدُاػت .عالهت هٌفي توبم وــْبي خرَليوتي ثرِ استجرب هٌفري
هيبى ليوت ٍ همذاس تمبضب اؿبسُ هيٌوبيذ .وـؾ هتمبط ًيض هوىي اػت هثجت يب هٌفي ثبؿذ .انرش
وـؾ هتمبط هثجت ثبؿذ ثيبًگش خبًـيي ثَدى دٍ وبال ٍ انش هٌفي ثبؿذ ثيبًگش هىول ثَدى آى دٍ
وبال هيثبؿذ.
كشش قيمتي و مخارجي برنج چمپا قصرالذشتي(كامفيروزي)
وـؾ خَدليوتي ثشًح چوپب للشالذؿتي ثشاي توبم نشٍُ هلرش وٌٌرذنبى ًـربىدٌّرذُي
حؼبػيت ون هلش وٌٌذنبى ؿيشاصي ًؼجت ثِ تغييش ليوت ثشًح چوپب اػت .ثِ ايري هعٌرب ورِ ثرب
افضايؾ يه دسكذي دس ليوت ايي ًَع ثشًح همذاس تمبضبي هلش وٌٌذنبى ؿريشاصي ووترش اص يره
دسكذ وبّؾهي يبثذ(خذاٍل .)7 ٍ 6 ،5
وـؾ هتمبط ثشًحّبي چوپب للشالذؿتي ٍ ػبيش ثشًح ّبي داخلي دس نشٍُ هلش وٌٌرذنبى
ثب دسآهذ ثْتش ،دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيت  0/03 ٍ 0/1 ،0/62اػت .ايي ًتبيح حبوي
اص ٍخَد ساثطِ خبًـيٌي هيبى اًَاع ثشًح چوپب للشالذؿتي ٍ ػبيش ثشًح ّبي داخلي اػرت .ثرِ ايري
هفَْم وِ هلش وٌٌذنبى ثب افضايؾ ليوت ّش وذام اص ثشًحّبي هزوَس تمبضبي خرَد سا اص آى ثرشًح
وبّؾ دادُ ٍ ثشًح داخلي ديگش سا دس ػجذ هلشفي خَد خبيگضيي آى هيوٌٌذ.وـؾ هتمبط ثرشًح
چوپب للشالذؿتي ٍ ثشًح ٌّذي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْترش ،دسآهرذ هتَػرط ٍ دسآهرذ
پبييي تش ثِ تشتيت  -0/3 ٍ – 0/01 ،-0/52اػت(خذاٍل .)7 ٍ 6 ،5
ثِ ايي هفَْم وِ هلش وٌٌذنبى ؿيشاصي ثشًح چوپب للشالذؿتي ٍ ثشًح ٌّذي سا ثِ كرَست
هىول ّن ٍ دس وٌبس ّن هلش هيوٌٌذ .دليل ؿربيبى رورش ايري اػرت ورِ ايري نرشٍُ اص هلرش
وٌٌذنبى هتمبضي ثشًح چوپب للشالذؿتي وِ داساي عطش ،طعن ٍ هضُ هَسد عاللِ آىّبػت هيثبؿٌذ
ٍ ثشًحّبي دسخِ يه ٌّذي سا ثِ ايي دليل خشيذاسي هيوٌٌذ وِ داًِ ثلٌذ ،داساي ظبّش پخت صيجرب
ّؼتٌذ ٍ اص ً ش هعيبسّبي ( GCلرَام طل) ٍ ( GTدسخرِ حرشاست طالتيٌرِ ؿرذى) ًيرض دس داهٌرِ
هتَػط ٍ هطلَة ّؼتٌذ .لزا ثرب ايري وربس ّرن ؿرىل ظربّشي ثرشًح صيجرب هري ؿرَد ٍ ّرن طعرن
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خَؿوضُتشي خَاّذ داؿت .وـؾ هتمبط ثشًحّبي چوپب للشالذؿتي ٍ ثرشًح پبوؼرتبًي دس نرشٍُ
هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش ،دسآهذ هتَػط ٍ دسآهرذ پربييي ترش ثرِ تشتيرت 0/54 ٍ 0/44 ،2/24
اػت(خذاٍل  .)7 ٍ 6 ،5ايي ًتبيح حبوي اص ٍخَد ساثطِ خبًـيٌي هيبى اًَاع ثشًح چوپب للشالذؿتي
ٍ پبوؼتبًي اػت .ثِ ايي هفَْم وِ هلش وٌٌذنبى ثب افضايؾ ليوت ثشًح چوپب للشالذؿتي تمبضبي
خَد سا اص آى وبّؾ دادُ ٍ ثشًح پبوؼتبًي سا دس ػجذ هلشفي خَد خربيگضيي آى هريوٌٌرذ.وـرؾ
هتمبط ثشًحّبي چوپب للشالذؿتي ٍ ثشًح تبيلٌذي دس نشٍُ هلش وٌٌرذنبى ثرب دسآهرذ هتَػرط ٍ
دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيت  1/3 ٍ -0/26اػت(خذاٍل  .)7 ٍ 6ثِ ايي هفَْم وِ هلش وٌٌذنبى هشوض
ؿْش ثشًح چوپب للشالذؿتي ٍ تبيلٌذي سا ثِ كَست هىول ّن ٍ دس وٌبس ّن هلش هريوٌٌرذ .اهرب
هلش وٌٌذنبى خٌَة ؿْش ثِ ايي دليل وِ اص ٍض التلربدي هؼربعذي ثشخرَسداس ًيؼرتٌذ ثرشًح
تبيلٌذي سا ثِ كَست خبًـيي ثب ثشًح چوپب للشالذؿتي هلش هيوٌٌذ.
وـؾّبي هخبسخي ثشًح چوپب للشالذؿتي دس ػتَى آخش خذاٍل  7 ٍ 6 ،5آهذُاػت .همرذاس
ايي وـؾ ثشاي ّش ػِ نشٍُ اص هلش وٌٌذنبى ثشاثش  0/99هيثبؿذ .ثِ ايي هفَْم وِ ايي ًَع ثشًح
ثشاي هلش وٌٌذنبى ؿيشاصي وِ ًِ ضشٍسي ٍ ًِ لَوغ اػت ،ثب افرضايؾ يره دسكرذي دس هيرضاى
دسآهذ هلش وٌٌذنبى ؿيشاصي هيضاى تمبضبي آًبى اص ايري ًرَع ثرشًح حرذٍد يره دسكرذ افرضايؾ
هي يبثذ.
كشش قيمتي و مخارجي سایر برنج هاي داخلي
وـؾ خَدليوتي ػبيش ثشًح ّبي داخلي ثشاي توبم نشٍُ هلش وٌٌرذنبى ،حربوي اص وـرؾ
پزيش ثَدى تمبضبي ػبيش ثشًح ّبي داخلي اػت .ثِ ايي هعٌب وِ ثب افضايؾ يره دسكرذي دس ليورت
ايي ًَع ثشًح همذاس تمبضبي هلش وٌٌذنبى آى ثيـتش اص يه دسكذ وبّؾ هييبثذ .وـؾ هتمبط
ػبيش ثشًح ّبي داخلي ٍ ثشًح چوپب للشالذؿتي دس نشٍُ هلش وٌٌرذنبى ثرب دسآهرذ ثْترش ،دسآهرذ
هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيت  0/26 ٍ 1/35 ،0/38اػت .ايري ًتربيح حربوي اص ٍخرَد ساثطرِ
خبًـيٌي ػبيش ثشًح ّبي داخلي ٍ ثشًح چوپب للشالذؿتي اػت .ثِ ايي هفَْم وِ هلش وٌٌذنبى ثب
افضايؾ ليوت ّش وذام اص ثشًحّبي هزوَس تمبضبي خَد سا اص آى ثرشًح وربّؾ دادُ ٍ ثرشًح داخلري
ديگش سا دس ػجذ هلشفي خَد خبيگضيي آى هيوٌٌذ.
وـؾ هتمبط ػبيش ثشًح ّبي داخلي ٍ ثشًح ٌّذي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهرذ ثْترش،
دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيت  -2/05 ٍ – 0/15 ،1/67اػت .ثرِ ايري هعٌرب ورِ نرشٍُ
هلش وٌٌذنبى ثرب ٍضر التلربدي هؼربعذتش ػربيش ثرشًح ّربي داخلري ٍ ثرشًح ٌّرذي سا اص سٍي
رائمِ پؼٌذي ثِ كَست خبًـيي هلرش هري وٌٌرذ .اهرب هلرش وٌٌرذنبى دٍ نرشٍُ ديگرش ،ػربيش
ثشًح ّبي داخلي ٍ ثشًح ٌّذي سا ثِ كَست هىول هلش هي وٌٌذ .دليل لبثل روش ايري اػرت ورِ
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هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش لبدس ّؼتٌذ اص هيبى ػبيش ثشًح ّبي داخلي ،ثشًدي وِ ويفيت ثْتش اص
ً ش ٍيظنيّبي عطش ،طعن ،اًذاصُ ٍ ؿىل هٌبػت ٍ ويفيت پخرت هطلرَة اص ً رش هعيبسّربي GC
ٍ GTداؿتِ ثبؿذ سا هلش وٌٌذ ٍ تٌْب اص سٍي رائمِ پؼٌذي ثشًح ٌّذي سا هلش هي وٌٌرذ .اهرب
هلش وٌٌذنبى دٍ نشٍُ ديگش ،ثب تَخِ ثِ ٍض دسآهذي ؿبى ثشاي سػيذى ثِ ويفيت دلخَاُ ػربيش
ثشًح ّبي داخلي وِ تٌْب طعن ٍ عطش هطلَة داسًذ سا ثب ليوت هٌبػت تش خشيذاسي وشدُ ٍ دس وٌبس
ثشًح ٌّذي هلش هيوٌٌذ .ثذيي تشتيت ثب كش ّضيٌِ ووتش ثِ ثشًدي ثب طعرن ٍ عطرش هطلرَة ٍ
ّن ظبّش ٍ ؿىل صيجب دػت هييبثٌذ .وـؾ هتمبط ػبيش ثشًحّربي داخلري ٍ ثرشًح پبوؼرتبًي دس
نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش ،دسآهذ هتَػط ٍ دسآهرذ پربييي ترش ثرِ تشتيرت ٍ -0/15 ،2/04
 -2/09اػت .ايي ًتبيح حبوي اص ٍخَد ساثطِ خبًـيٌي هيبى ػبيش ثشًح ّبي داخلي ٍ ثشًح پبوؼتبًي
اػت .ثِ ايي هفَْم وِ نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش ،ثشًح پبوؼتبًي سا اص سٍي رائمِ پؼرٌذي
ثِ كَست خبًـيي ػبيش ثشًحّبي داخلي هلش هيوٌٌذ .دٍ نشٍُ ديگش هلش وٌٌذنبى ،ثب تَخِ ثِ
ٍض دسآهذي ؿبى ثشاي سػيذى ثِ ويفيت دلخَاُ ػبيش ثشًح ّبي داخلي سا ثرِ كرَست هىولري ثرب
ثشًح پبوؼتبًي هلش هي وٌٌذ .وـؾ هتمبط ػبيش ثشًح ّبي داخلري ٍ ثرشًح تبيلٌرذي دس نرشٍُ
هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيت  -0/23 ٍ -0/81اػت .ثِ ايري هفْرَم
وِ ايي دٍ نشٍُ اصهلش وٌٌذنبى ػبيش ثشًح ّبي داخلي ٍ تبيلٌذي سا ثرِ كرَست هىورل ّرن ٍ دس
وٌبس ّن هلش هيوٌٌذ .وـؾّبي هخبسخي ػبيش ثشًح ّبي داخلي دس ػتَى آخش خرذاٍل ٍ 6 ،5
 7آهذُ اػت .همذاس ايي وـؾ ثشاي ّش ػِ نشٍُ اص هلش وٌٌذنبى ثِ تشتيت 1/72 ٍ 1/28 ،1/01
هيثبؿذ .ثِ ايي هفَْم وِ ايي ًَع ثشًح ثشاي هلش وٌٌذنبى طجمِ ؿوبل ًِ ضرشٍسي ٍ ًرِ لرَوغ
اػت ٍ ثشاي هلش وٌٌذنبى دٍ طجمِ ديگش لَوغ هي ثبؿذ .ثذيي هعٌب وِ ثب افضايؾ يه دسكرذي
دس هيضاى دسآهذ هلش وٌٌذنبى طجمبت هشوض ٍ خٌَة ؿْش هيضاى تمبضبي آًربى اص ايري ًرَع ثرشًح
ثيؾ اص يه دسكذ افضايؾ هي يبثذ.
كشش قيمتي و مخارجي برنج هنذي
وـؾ خَدليوتي ثشًح ٌّذي ثشاي نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهرذ ثْترش(طجمرِ ؿروبل) ،ثرب
دسآهذ هتَػط(طجمِ هشوض) ٍ ثب دسآهذ پبييي(طجمرِ خٌرَة)  -1/6 ٍ -1/24 ،-1/13اػرت .وـرؾ
هتمبط ٌّذي ٍ ثشًح چوپب للشالذؿتي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْترش ،دسآهرذ هتَػرط ٍ
دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيت  -0/13 ٍ -0/84 ،-0/6اػت .ثِ ايي هفَْم وِ هلش وٌٌرذنبى ؿريشاصي
ثشًح ٌّذي ٍ ثشًح چوپب للشالذؿتي سا ثِ كَست هىول ّن هلش هيوٌٌذ .وـؾ هتمربط ثرشًح
ٌّذي ٍ ػبيش ثشًحّبي داخلي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثرب دسآهرذ ثْترش ،دسآهرذ هتَػرط ٍ دسآهرذ
پبييي تش ثِ تشتيت  -3/09 ٍ -0/83 ،0/01اػت .ثِ ايي هعٌب ورِ نرشٍُ هلرش وٌٌرذنبى ثرب ٍضر
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التلبدي هؼبعذتش ،ػبيش ثشًح ّبي داخلي ٍ ثشًح ٌّذي سا اص سٍي رائمِ پؼٌذي ثِ كَست خبًـريي
هلش هي وٌٌذ .اهب هلش وٌٌذنبى دٍ نشٍُ ديگش ،ػبيش ثرشًح ّربي داخلري ٍ ثرشًح ٌّرذي سا ثرِ
كَست هىول هلش هي وٌٌذ .لزا ثذليل سؿذ ػشػبم آٍس ليورت ثرشًح داخلري ،لربدس ثرِ هلرش
يىذػت ثشًح ّبي ايشاًي ًوي ثبؿٌذ ،ثشًحّبي ٌّرذي سا ورِ ليورت هٌبػرتترش داسًرذ خشيرذاسي
هي وٌٌذ ٍ ٌّگبم پخت ،ثشاي ايدبد طعن هٌبػت ،همذاسي ثشًح ايشاًي هعطش ثِ آى اضبفِ هيوٌٌذ .ثب
ايي وبس ّن ؿىل ظبّشي ثشًح صيجب هي ؿَد ٍ ّن طعن خَؿروضُاي داسد ٍ هْرنترش اص ّورِ ايٌىرِ
همشٍى ثِ كشفِ اػت.وـؾ هتمبط ثشًح ٌّذي ٍ ثشًح پبوؼتبًي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ
ثْتش ،دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيرت  0/77 ٍ 0/04 ،0/13اػرت .ايري ًتربيح حربوي اص
ٍخَد ساثطِ خبًـيٌي هيبى ػبيش ثشًح ّربي داخلري ٍ ثرشًح پبوؼرتبًي اػرت .ثرِ ايري هفْرَم ورِ
هلش وٌٌذنبى ثشًح پبوؼتبًي سا ثِ كَست خبًـيي ثب ثشًح ٌّذي هلش هي وٌٌذ .وـؾ هتمبط
ثشًح ٌّذي ٍ ثشًح تبيلٌذي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثرِ تشتيرت
 1/07 ٍ 0/38اػت .ثِ ايي هفَْم وِ ايي دٍ نشٍُ اصهلش وٌٌذنبى ثشًح ٌّذي ٍ ثشًح تبيلٌرذي سا
ثِ كَست هىول ّن ٍ دس وٌبس ّن هلش هيوٌٌذ.
وـؾّبي هخبسخي ثشًح ٌّذي دس ػتَى آخش خذاٍل  7 ٍ 6 ،5آهذُاػت .همذاس ايي وـرؾ
ثشاي ّش ػِ نشٍُ اص هلش وٌٌذنبى ثِ تشتيت  0/6 ٍ 0/59 ،0/99هيثبؿذ .ثِ ايي هفْرَم ورِ ايري
ًَع ثشًح ثشاي هلش وٌٌذنبى طجمِ ؿوبل ًِ ضشٍسي ٍ ًِ لَوغ اػت ٍ ثشاي هلش وٌٌرذنبى دٍ
طجمِ ديگش ضشٍسي اػت.
كشش قيمتي و مخارجي برنج پاكستاني
وـؾ خَدليوتي ثشًح پبوؼتبًي ثشاي نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش ،ثب دسآهذ هتَػرط
ٍ ثب دسآهذ پبييي -0/79 ٍ -0/8 ،-0/99اػت.وـؾ هتمبط پبوؼتبًي ٍ ثشًح چوپب للشالذؿرتي دس
نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش ،دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبيييتش ثرِ تشتيرت 0/15 ٍ 0/9 ،0/01
اػت .ثِ ايي هفَْم وِ هلش وٌٌذنبى ؿيشاصي ثرشًح پبوؼرتبًي ٍ ثرشًح چوپرب للشالذؿرتي سا ثرِ
كَست خبًـيي ّن هلش هيوٌٌذ .دليل ؿبيبى روش ايي اػت وِ هلش وٌٌذنبى ؿيشاصي ثرشاي
دػتيبثي ثِ ثشًدي ثب عطش ،طعن ٍ هضُ هَسد عاللِ ٍ داؿتي ظبّشي ؿىيل ٍ صيجب ثرشًح چوپرب سا دس
وٌبس ثشًح پبوؼتبًي هلش هي وٌٌذ .وـؾ هتمبط ثشًح پبوؼتبًي ٍ ػبيش ثرشًح ّربي داخلري دس
نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش ،دسآهذ هتَػط ٍ دسآهرذ پربييي ترش ثرِ تشتيرت ٍ -2/76 ،0/04
 -2/24اػت .ايي ًتبيح حبوي اص ٍخَد ساثطِ خبًـيٌي هيبى ثشًح پبوؼتبًي ٍ ػبيش ثشًح ّبي داخلي
اػت .دٍ نشٍُ ديگش هلش وٌٌذنبى ثب تَخِ ثِ ٍض دسآهذي ؿبى ثشاي سػيذى ثِ ويفيت دلخرَاُ
ػبيش ثشًدْبي داخلي سا ثِ كَست هىولي ثب ثشًح پبوؼتبًي هلش هي وٌٌذ .وـؾ هتمربط ثرشًح
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پبوؼتبًي ٍ ثشًح ٌّذي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ ثْتش ،دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثرِ
تشتيت  0/03 ٍ 0/32 ،0/01اػت .ايي ًتبيح حبوي اص ٍخَد ساثطِ خبًـيٌي هيبى ايي دٍ ثشًح اػت.
ثِ ايي هفَْم وِ هلش وٌٌذنبى ثشًح پبوؼرتبًي سا ثرِ كرَست خبًـريي ثرب ثرشًح ٌّرذي هلرش
هي وٌٌذ .وـؾ هتمبط ثشًح پبوؼتبًي ٍ ثشًح تبيلٌذي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ هتَػرط
ٍ دسآهذ پبييي تش ثِ تشتيت  0/05 ٍ 0/53اػت .ثِ ايي هفَْم وِ ايي دٍ نرشٍُ اص هلرش وٌٌرذنبى
ثشًح پبوؼتبًي ٍ ثشًح تبيلٌذي سا ثِ كَست هىول ّن ٍ دس وٌبس ّن هلش هيوٌٌذ(خذاٍل ٍ 6 ، 5
.)7
وـؾّبي هخبسخي ثشًح ٌّذي دس ػتَى آخش خذاٍل  7 ٍ 6 ،5آهذُ اػت .همذاس ايي وـؾ
ثشاي ّش ػِ نشٍُ اص هلش وٌٌذنبى ثِ تشتيت  0/78 ٍ 0/46 ،1/00هيثبؿذ .ثِ ايي هفَْم وِ ايري
ًَع ثشًح ثشاي هلش وٌٌذنبى طجمِ ؿوبل ًِ ضشٍسي ٍ ًِ لَوغ اػت ٍ ثشاي هلش وٌٌرذنبى دٍ
طجمِ ديگش ضشٍسي اػت.
كشش قيمتي و مخارجي برنج تایلنذي
وـؾ خَدليوتي ثشًح تبيلٌذي ثشاي نشٍُ هلش وٌٌرذنبى ايري ًرَع ثرشًح ًـربىدٌّرذُي
حؼبػيت صيبد هلش وٌٌذنبى ايي ًَع ثشًح ًؼجت ثِ تغييش ليوت آى اػت .ثرِ ايري هعٌرب ورِ ثرب
افضايؾ يه دسكذي دس ليوت ايي ًَع ثشًح همذاس تمبضبي هلرش وٌٌرذنبى طجمرِ هشورض ٍ طجمرِ
خٌَة ثِ تشتيت  2/5 ٍ 2/7دسكذ وبّؾ هييبثذ .وـؾ هتمبط ثشًح تبيلٌذي ٍ چوپب للشالذؿتي
دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ هتَػط(طجمِ هشوض) ٍ ثب دسآهذ پبييي(طجمرِ خٌرَة) ثرِ تشتيرت
 -0/02 ٍ -3/22اػررت .وـررؾ هتمرربط ثررشًح تبيلٌررذي ٍ ػرربيش ثررشًح ّرربي داخلرري دس نررشٍُ
هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ هتَػط ٍ ثب دسآهذ پبييي ثِ تشتيت  -0/02 ٍ -1/15اػت .وـؾ هتمربط
ثشًح تبيلٌذي ٍ ثشًح ٌّذي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ هتَػط ٍ دسآهذ پبييي تش ثرِ تشتيرت
 2/15 ٍ 2/5اػت .وـؾ هتمبط ثشًح تبيلٌذي ٍ ثشًح پبوؼتبًي دس نشٍُ هلش وٌٌذنبى ثب دسآهرذ
هتَػط ٍ دسآهذ پربييي ترش ثرِ تشتيرت  0/24 ٍ 1/78اػرت .ثرِ ايري هفْرَم ورِ ايري دٍ نرشٍُ اص
هلش وٌٌذنبى ثشًح تبيلٌذي سا ثرِ كرَست خبًـريي ثرب ثرشًح ٌّرذي ٍ ثرشًح پبوؼرتبًي هلرش
هيوٌٌذ.وـؾّبي هخبسخي ثشًح تبيلٌذي ثشاي ايي دٍ نشٍُ اص هلش وٌٌذنبى ثِ تشتيت ٍ -0/24
 0/51هيثبؿذ .ثِ ايي هفَْم وِ ايي ًَع ثشًح ثشاي هلش وٌٌذنبى طجمِ هشوض ،وبالي پؼت ٍ ثشاي
هلررش وٌٌررذنبى طجمررِ خٌررَة ،ورربالي ضررشٍسي اػررت .ثررذيي هفْررَم وررِ ثررب افررضايؾ دسآهررذ،
هلش وٌٌذنبى طجمِ هشوض هلش خَد سا اص ايي ًَع ثشًح وبّؾ هي دٌّذ(خذاٍل .)7 ٍ 6 ،5
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نتيجهگيری و پيشنهادها
دس ًوًَِ هَسد هطبلعِ هلش ػشاًِ هبّبًِ ثشًح خبًَاس ،هخبسج هبّبًِ هَاد غزايي خربًَاس،
ول هخبسج هبّبًِ خبًَاس ،هخبسخي وِ كش خشيذ ثشًح هي ؿَد ،دس ثخؾ ؿوبل ؿْش ثيـتش اص دٍ
ثخؾ هشوض ٍ خٌَة ؿْش اػت ٍ ثِ ثخؾ هشوض ؿجبّت صيبدي داسد .دليرل آى ،ايري اػرت ورِ دس
نشٍُ هشوض تعذاد افشاد ؿبغل دس خبًَاس ًؼجت ثِ نشٍُ ؿوبل ثيـتش اػت .ثِ ّويي دليل تَاًؼتِاًذ
اص ً ش ٍضعيت التلبدي دس ػطح نشٍُ ؿوبل لشاس ثگيشًذّ .ش چرِ اص طجمرِ هلرش وٌٌرذنبًي ورِ
ٍض التلبدي ًبهؼبعذ داسًذ ،ثِ ػوت طجمبتي ثب ٍض هؼبعذ هيسٍين دسكذ تمبضبي ثشًح ٍاسداتي
دس ػجذ هلشفي آًبى ووتش ٍ دسكذ اػتفبدُ اص ثشًحّبي داخلي ثيـتش هي ؿَد.
ّش چِ اص طجمِ هلش وٌٌذنبًي وِ دسآهذ ثيـتش ٍ لذست خشيذ ثربالتش داسًرذ ،ثرِ ػروت
طجمبتي اص هلش وٌٌذنبى ثب دسآهذ پبيييتش هيسٍين ،ثشًحّبي داخلي ثِ عٌَاى وبالي لَوغ ٍ اًَاع
ثشًحّبي خبسخي ثِ عٌَاى وبالي ضرشٍسي هحؼرَة هريؿرَد .دليرل آى ايري اػرت ورِ هـخلربً
هلش وٌٌذنبًي وِ ٍض هؼبعذ التلبدي ًذاسًذً ،تبيح وـرؾّربي ليوتري ثرشًحّربي داخلري ٍ
ٍاسداتي حبوي اص ايي اػت وِ ثِ طَس ولي هيبى اًرَاع ثرشًحّربي داخلري ساثطرِ خبًـريٌي ،هيربى
ثشًحّبي ٍاسداتي ًيض ساثطِ خبًـيٌي ٍخَد داسد .اًَاع ثشًحّبي داخلي ٍ ٍاسداتي ّش ورذام خذانبًرِ
خْت تَصي ثيي هلش وٌٌذنبى خَد ٍاسد ثبصاس هيؿًَذ .هلش وٌٌذنبى ًيض ثب تَخِ ثرِ ػراليك ٍ
لذست خشيذ ثشًح هَسد ً ش خَد سا تمبضب هيوٌٌذ .ساثطِ هيبى ثشًحّربي داخلري ٍ ٍاسداتري اص ًرَع
هىولي اػت .ايي ًتبيح هطبثك ثب اًت بسات اػت .چشا وِ ايي هطلت ثيبًگش ايي اػت ورِ ثرشًحّربي
ٍاسداتي ٍ ثشًحّبي داخلي اغلت ثِ كَست تَأم هلش هيؿًَذ .چشا وِ الـبس هختلرف خبهعرِ ورِ
ثذليل سؿذ ػشػبم آٍس ليوت ثشًح ّبي داخلي لبدس ثِ هلش يىذػت ثشًح ّبي ايشاًي ًوي ثبؿٌذ،
ثشًحّبي ٌّذي ٍ پبوؼتبًي وِ خَؽپخت ٍ داًِ ثلٌذ ّؼتٌذ سا خشيرذاسي ورشدُ ٍ ٌّگربم پخرت،
ثشاي ايدبد طعن ٍ عطش هٌبػت ،همذاسي ثشًح ايشاًي هعطش ثِ آى اضبفِ هيوٌٌرذ .ثرب ايري وربس ّرن
ؿىل ظبّشي ثشًح صيجب هي ؿَد ٍ ّن طعن خَؿوضُاي داسد ٍ هْنتش اص ّوِ ايٌىِ همشٍى ثِ كرشفِ
اػت .طجك ًتبيح ثذػت آهذُ ،ػبيش ثشًحّبي داخلي دس طجمبت خٌَة ٍ هشوض ،خضٍ وبالّبي لَوغ
هحؼَة هيؿَد ٍ اص آًدب وِ ايي طجمبت ثِ ٍيظُ طجمرِ خٌرَة ؿرْش ػرْن صيربدي اص خوعيرت سا
ؿبهلهيؿَد .ثٌبثشايي ثب افضايؾ ليوت ايري ثرشًحّرب دس صهربًي ورِ لرذست خشيرذ هلرش وٌٌرذُ
ثبثتهبًذُ ،هلش وٌٌذُ تمبضبي خَد سا ثِ ًبچبس اص ايي ًَع ثرشًحّرب وربّؾ خَاّرذ داد ٍ هلرش
ثشًحّبي خبسخي سا دس ػجذ وبالي خَد افضايؾ هيدّذ .لزا پيـٌْبد هيؿَد وِ دٍلت ثِ ايري اهرش
تَخِ خذي وٌذ .چشا وِ ثشًح يىي اص وبالّبي اػتشاتظيه ثخؾ وـبٍسصي اػت وِ انش دخبلت ّبي
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دٍلررت ًتَاًررذ ثررِ ايرري اهررش وورره وٌررذ ،عررالٍُ ثررش سوررَد تَليررذات داخلرري ،اغلررت هررشدم
ًوي تَاًٌذ ثِ ويفيت دلخَاُ خَد دػتيبثٌذ.
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تأثير تغييرات قيمت و در آمذ بر الگوي مصرف برنج در شيراز
پيوست ها:
جذول  -1ویصگيهاي نمونه مورد مطالعه در شهر شيراز
تعذاد ًوًَِ
(خبًَاس)

دسكذ افشاد
داساي تحليالت داًـگبّي

دسكذ افشاد ؿبغل

هتَػط ثعذ خبًَاس

نشٍُ ؿوبل

82

81/6

46/3

3/5

نشٍُ هشوض

119

72/1

58/5

3/9

نشٍُ خٌَة

149

27/9

58/2

4/4

SD

30/3

28/7

6/9

0/4

MIN

82

27/9

46/3

3/5

MAX

149

81/6

58/5

4/4

جذول  -2مخارج و مصرف ماهانه برنج خانوارهاي مورد مطالعه در شهر شيراز
نشٍُ ؿوبل

نشٍُ خٌَة

نشٍُ هشوض

هتَػط

اًحشا هعيبس

هتَػط

اًحشا هعيبس

اًحشا هعيبس

هتَػط

هخبسجهبّبًِخَسان (تَهبى)

262000

9130

230000

23415

180000

8986

ولهخبسجهبّبًِ (تَهبى)

648000

45032

557000

20843

360000

27204

9/4

7/13

8/38

6/32

7/6

4/9

2040

601

1900

691

1700

658

هلش هبّبًِثشًح (ويلَنشم)
ليوت ثشًح هلشفي
(ويلَ نشم /تَهبى)

جذول  -3مصرف متوسط و سرانه انواع برنج خانوارهاي مورد مطالعه در شهر شيراز( )kg

نوع برنج

ثشًحّبي داخلي
چوپب للشالذؿتي
ٌّذي
پبوؼتبًي
تبيلٌذي

گروه شمال
مصرف خانوار
مصرف
انحراف
متوسط
سرانه
معيار

11/2
13/5
8/2
6/4

4/8
9/7
5/8
2/5

3/2
3/9
2/3
1/8

گروه مركس
مصرف خانوار
مصرف
انحراف
متوسط
سرانه
معيار

7/2
12/2
6/8
7/7
3/9

2/5
7/2
5
5/4
1

1/8
3/1
1/7
2
1

گروه جنوب
مصرف خانوار
مصرف
انحراف
متوسط
سرانه
معيار

4
12
6/2
8
5

1/5
10
3/4
4/8
1/4

0/9
2/7
1/4
1/8
1/1
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جذول  -4ميسان مصرف برنج خانوارهاي طبقات مختلف شهر شيراز(درصذ)

نوع برنج

گروه شمال

گروه مركس

گروه جنوب

خوپب للشالذؿتي
ػبيشثشًحّبي داخلي
ٌّذي
پبوؼتبًي
تبيلٌذي

37
9
31
23
0

28
8
26
33
5

18
3
30
40
9

جذول -5كشش هاي خود قيمتي مارشال ،متقاطع و درآمذي گروه شمال شهر
اًَاع ثشًح

ٌّذي

چوپبللشالذؿتي

پبوؼتبًي

ػبيشثشًحّبي داخلي

وـؾ هخبسج

ٌّذي
چوپب للشالذؿتي
پبوؼتبًي
ػبيشثشًحّبي داخلي

-1/13
-0/52
0/013
1/67

- 0 /6
-0/46
0/01
0/38

0/13
2/24
-0/99
2/04

0/01
0/62
0/04
- 3 /5

0/99
0/99
1/00
1/01

جذول -6كشش هاي خود قيمتي مارشال ،متقاطع و درآمذي گروه مركس شهر
انواع برنج

هنذي

چمپا قصرالذشتي

پاكستاني

سایربرنجهاي داخلي

تایلنذي

كشش مخارج

ٌّذي
چوپبللشالذؿتي
پبوؼتبًي
ػبيشثشًحّبي داخلي
تبيلٌذي

-1/24
-0/01
0/32
-0/15
2 /5

-0/84
-0/02
0/09
1/35
-3/22

0/04
0/44
- 0 /8
-0/15
1/78

-0/83
0/10
-2/76
-1/53
-1/15

0/38
-0/26
0/53
-0/38
- 2 /7

0/59
0/99
0/46
1/28
-0/24

تأثير تغييرات قيمت و در آمذ بر الگوي مصرف برنج در شيراز
جذول-7كشش هاي خود قيمتي مارشال ،متقاطع و درآمذي گروه جنوب.
اًَاع ثشًح

ٌّذي

چوپب
للشالذؿتي

پبوؼتبًي

ػبيشثشًحّبي
داخلي

تبيلٌذي

وـؾ
هخبسج

ٌّذي
چوپب
للشالذؿتي
پبوؼتبًي
ػبيشثشًحّبي
داخلي
تبيلٌذي

- 1 /6

-0/13

0/77

-2/09

1/07

0 /6

- 0 /3

-0/75

0/54

0/03

1 /3

0/99

0/03

0/15

-0/79

-2/24

3/05

0/78

-2/05

0/26

- 2 /9

- 1 /2

-0/23

1/72

2/15

-0/02

0/24

-0/02

- 2 /5

0/51

هٌبث  :يبفتِ ّبي هطبلعِ

