
آنبرآورد تابع تقاضای عسل و تحلیل

: تهیه کنندگان 
ی،برنامه ریزپژوهش هایموسسهعلمیهیاتعضو)پاسبانفاطمه-1

(کشاورزیجهادوزارتروستاییتوسعهوکشاورزیاقتصاد
(اقتصادیآزادپژوهشگر)زادهحسنهادی-2

1398سوم بهمن  ماه 



?استمهممصرفوتقاضاچرامسالهطرح

برای چی تولید می کنیم؟ 

مصرف 
(واسطه اییانهاییکاالی)داخلی-1

(صادرات)خارجی-2

تولیدپایداری-1
درآمدخلق-2
ارکوکسبوشغلیفرصتهایتوسعه-3
غذاییامنیت-4
زیستمحیطحفاظتبهکمک-5

موقعی اتفاق می افتد که زنجیره ارزش ساماندهی و 
.  قانون مدار شود



زنجیره ارزش  و جایگاه مصرف کنندگان

با عنوان تحلیل زنجیره ارزش برای 2013فائو در گزارش خود در سال 
یککهفعالیت هاییسلسلهارزشزنجیره:  کندگذاری ، شاکله اصلی یک زنجیره ارزش را به شرح زیر ترسیم میسیاست

دمورارزشتامی دهدانجامشرکتیافعالیت
ومحصوالتارائهطریقازرامشترینظر

ابمناسب،زماندرباال،کیفیتباخدماتی
.دکنتامینمناسبمکاندرومناسبقیمت

در زنجیره  ارزش حلقه های 
گوناگونی وجود دارد که هر 
حلقه وظایف واقدامات آن 

افرادی که. مشخص می باشد 
این اقدامات را انجام می دهند 

.  بازیگر  نام دارند 

.استرقابتیمزیتکسبارزشزنجیرههدف-1
سمتبهمشتریسمتازفرآیندارزشزنجیره-2

.استمحصول
زشارکهاستفعالیتهاییمجموعهارزشزنجیره-3

.می کندایجادافزوده



عسل به روایت آمار  
سه کشور اول در 

درصد 75حدود 
عسل صادرات 

را  از آن خود ایران 
سبد .نموده اند 

صادراتی شکننده

تفصيلینتایج -1: ماخذ 
سرشماري زنبورستانهاي

1397سال کشور در 
گمرک ایران-2
فائو -3

میزان مصرف صنایع فرآوری و مصرف 
به ( به تفکیک گروه سنی)خانگی 

دارد منظور شناخت تقاضا ضرورت 
.مشخص شودجداگانه 

در حدود 2017ایران  در سال 
درصد توليد جهانی 3.7

. عسل  را داشته است

2017ایران  در سال 
درصد 0.15در حدود 

ميزان صادرات جهانی 
. عسل  را داشته است



مصرف عسل  به روایت مرکز آمار ایران 
1396پرسشنامه هزینه ودرآمد خانوار سال 

(کیلوگرم)1396میانگین مصرف سالیانه یک خانوار روستایی کشور سال 

3.6:بعد خانوار 
هزار 19:تعداد خانوارروستایی نمونه 

ل تعداد خانوار روستایی که در نمونه آماري  عس
درصد کل 10)خانوار 1938:مصرف کردند

(خانوارهاي نمونه
مجموع عسل مصرفی خانوارهاي نمونه 

تن26:آماري
ميليون  6: تعداد خانوار روستایی کشور 

ب برنامه ریزی برای تشویق و ترغی
به مصرف عسل  با توجه به میزان 

مصرف و خصوصیات متقاضیان 
. امکان پذیر است

چرا در نمونه آماری خانوارها مصرف 
چرا تفاوت مصرف عسل  نداشتند ؟

؟عسل در استانها مشاهده می شود

تحقيق و 
مطالعه 



مصرف عسل  به روایت مرکز آمار ایران 
1396پرسشنامه هزینه ودرآمد خانوار سال 

(کیلوگرم)1396کشور سال شهری میانگین مصرف سالیانه یک خانوار 

3.43:بعد خانوار 
هزار 18:تعداد خانوار شهري نمونه 

تعداد خانوار شهري که در نمونه آماري  عسل 
درصد کل 17)خانوار 3218:مصرف کردند

(خانوارهاي نمونه
مجموع عسل مصرفی خانوارهاي نمونه آماري 

تن41:
ميليون  18: تعداد خانوار شهري کشور 

ب برنامه ریزی برای تشویق و ترغی
به مصرف عسل  با توجه به میزان 

مصرف و خصوصیات متقاضیان 
. امکان پذیر است

چرا در نمونه آماری خانوارها مصرف 
عسل  نداشتند ؟ چرا تفاوت مصرف 
عسل در استانها مشاهده می شود؟

تحقيق و 
مطالعه 



تابع تقاضا و برآورد آن 

ضاتقاراخدمتیاکاالیکخریدبرایفردیکخواستوتوانایی،تمایل
آنربعالوهزیرانیست،تقاضادهندهنشانخودخودیبهتمایل.می نامند

خویشایلتمتبدیلبرایوجهتحصیلتوانایییاالزموجهبایدکنندهمصرف
،قیمتلیقه،سهمچونمختلفیعواملتاثیرتحتتقاضا.باشدداشتهراتقاضابه

قرار...ودولتسیاستهایکاال،مکملیوجانشینی،انتظارات،درآمد
.می گیرد

خامهایدادهآماریاطالعاتازتقاضابرآوردبرای

آمارمرکزشهریوروستاییخانواردرآمدوهزینه

خاماطالعات.استشدهاستفاده1396سالدرایران

شدهپردازش(STATA)استاتاافزارنرمازاستفادهبا

و(ددرآموقیمتازتابعی)برآوردتقاضاتابع.است

.استشدهتعیینآندرآمدیوقیمتیکشش

قيمتغييرتبهنسبتراتقاضامقدارتغييراتدرصدتقاضاقيمتیکشش
يمتقبهنسبتراتقاضاحساسيتميزانقيمتیکشش.می دهدنشان
.می کندبيان

تغييربهنسبتکاالیکبرايتقاضادرتغييرمقدارتقاضادرآمديکشش
تحساسيميزاندرآمديکشش.می کندبازگورامصرف کنندهدرآمددر

ورصفبيندرآمديکششاگر.می دهدنشاندرآمدبهنسبتراتقاضا
.استلوکسکاالباشدبيشتریکازاگروضررويکاالباشدیک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF


تقاضا و تحلیل آن برآورد کشش 

برایتقاضادرصد4.7خانوارها،درآمددرتغییردرصدیکباکهمی دهدنشانعسلتقاضایدرآمدیکشش
واستخانوارمصرفیسبددرلوکسکاالییکعسلتقاضا،درآمدیکششاساسبر.یابدمیتغییرعسل

تقاضادرآمد،شافزایبایعنی.استدرآمددرتغییراتدرصدازبیشآنبرایتقاضاتغییراتدرصدکهاستکاالیی
سیاستهاییی،درآمدکششبهتوجهبا.استدرآمدتغییراتازبیشتقاضاتغییراتامامی یابدافزایشعسلبرای

.کسبرعواستگذارتاثیرعسلمصرفافزایشبرشودمنجرآنهادرآمدیقدرتوخانواردرآمدافزایشبهکه
سیاستهاییجملهازشغلیفرصتهایتوسعهسیاستهایودرآمدعادالنهتوزیع،تورمکنترلوکاهشسیاستهای

.بودخواهدگذارتاثیرعسلمصرفبرخودکهبودهگذارتاثیرخانوارخریدقدرتودرآمدبرکهاست

کاهشدرصد3عسلبرايتقاضاعسل،قيمتدرصدیکافزایشباکهمی دهدنشانعسلتقاضايقيمتیکشش
تغييرددرصکهمعنابدین.استایرانیخانوارهايمصرفیسبددرکششباکااليیکعسلحقيقتدر.یابدمی
خواهداهشکعسلمصرف،عسلقيمتافزایشبابنابراین.استقيمتدرتغييردرصدازبزرگترتقاضامقداردر

کاهشبههک،سياستهاییتقاضاقيمتیکششبهتوجهبا.استقيمتافزایشدرصدازبيشترکاهشاینویافت
ووليدتازوري،حمایتبهرهافزایشسياستهاي.استگذارتاثيرعسلمصرفافزایشبرشودمنجرعسلقيمت

برکهستاسياستهاییجملهازعسلارزشزنجيرهکاروکسبفضايبهبودو(سبزیارانه)ارزشزنجيرهبازیگران
.بودخواهدگذارتاثيرعسلمصرفبرخودکهبودهگذارتاثيرعسلقيمتکاهش



برای تقاضای عسل  چه باید کرد ؟

فروش،عواملوفروش،(واسطه ايونهایی)مصرفتوليد،)زنبوردارانوعسلداده هايپایگاهطراحی-1

آنکردنروزآمدوجغرافيایینقطهومنطقهحسببر(...وخارجیوبازارداخلیوقيمت

هدفکشورهايومنطقهحسببرکنندگانمصرفخصوصياتوتقاضاخصوصدرتحقيقومطالعه-2

کنندهمصرفخواستهونيازوتقاضاشناختمنظوربهصادراتی

(صادرات–مصرف–فروش-فرآوري–توليد)عسلارزشزنجيرهراهبردواستراتژيتدوین-3

توليديراهبردتدوینمنظوربه(خارجیوداخلی)تقاضاوعسلمصرفخصوصدرآینده نگري-4

سبزحمایتوبهره وريافزایشبهتوجهخصوصبهمناسبسياستهايباعسلشدهتمامقيمتکاهش-5

کاروکسبفضايهزینه هايکاهشوعسلارزشزنجيرهاز

انجبرخصوصدرعسلبامرتبط(تعاونیصندوق،اتحادیه،انجمنها،)غيردولتیبخشمطالبه گري-6
ریدخقدرتودرآمدکاهشدليلبهعسلمصرفکاهش)حاکميتودولتسياستگذاریهايازناشیخسارت
ارزشزنجيرهبازیگرانبر(متقاضی



ا با تشکر از حوصله شم


