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 رانيادر گوشت قرمز  یعرضه و تقاضا یکنندهتعيين
 زهرا تشکري، *آباديابوالفضل شاه

 31/  /   :تاريخ پذيرش       31/  /   :تاريخ دريافت
 چکيده

وان ي   ا ا ي اساس ي و هینن  ن     عن  وشت قرمز در سبد مصرفي خانوار بهضرورت قرار گرفتن گ

 ،نوارها اه معلول افزايش ش ديد ش اخق ق ی ت اس ت    دنبال ااهش درآمد خاااهش مصرف آن به

ت ا  ب دين اس اض ض روري اس ت     . سازدهاي اصلي بازارگوشت قرمز را نیايان ميلزوم توجه به مولفه

با تک ه بر شناخت عوامل موثر بر تواب   اص لي ب ازار گوش ت     و منظور حفظ سالمت جامعه دولت به

تول دانندگان و  يازار در جهت حیايت دوجانبههاي مناسب تنظ م بنسبت به اتخاذ س است ،قرمز

حاض ر شناس ايي عوام ل م وثر ب ر عرض ه و        يرو هدف مطالع ه از اين. انندگان اقدام نیايدمصرف

ي        ب دين منظ ور ب ا اس تفاده از آماره اي س ري زم اني   ي دوره        . باش د تقاضاي گوشت قرمز م ي 

م دت و  نت اي  برآورده ا در اوت اه   . ان د هتخی ن زده ش د  ARDLروش تواب  مذاور به 88-1931

عنوان ي گوشت قرمز با وزن  شه بهعرضهاه دهند يکديگر بوده و نشان مي يبلندمدت تائ داننده

عن وان ش اخق   ي مثبت و معنادار و با ق یت ج و ب ه  رابطه ،شاخق بهبود تغذيه و ق یت دام زنده

درآمد، ااهش نون افزايش هیدنبال عواملي ا بههینن ن تقاض. ي عکس داردرابطه ،هاي تول دنهاده

فروشي گوشت مرغ و واردات با افزايش روب رو  وشي گوشت قرمز، افزايش ق یت خردهفرق یت خرده

هاي محاس به ش ده   اشش  براساض. باشدمعنا مياي بر آن مثبت و بيشده و اثر توزي  گوشت يارانه

اش ش مط رب ب وده و هرگون ه      ي ضروري و ا م عنوان اااه گوشت قرمز بهگردد ن ز مشخق مي

هاي ق یتي با  براي تول دانندگان اين ن از به ايجاد انگ زش ،ريزي در راستاي افزايش عرضهبرنامه

نتاي  حاصل از الگوي تصح ح خطا ن ز نشان از سرعت تعديل زياد هر دو تاب  به سیت . صنعت دارد

 .تعادل بلندمدت دارد

JEL Q11,Q13,Q18
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 پيشگفتار
ت رين دس ته   ب زر  . ش ود الي تقس  م م ي   يعنوان يکي از مواد غذايي به چندين دستهگوشت به

 گوسفند و گوساله گوشت گاو،، ترين نوع گوشت قرمزحسب مصرف گوشت قرمز است اه متداولبر

دوم ق رار   ياز نظ ر مص رف در دس ته    ،ش ود گوشت   ور اه به پرندگان اهلي ا الق م ي . باشدمي

سوم  يغذاهاي دريايي از نظر مصرف در دسته. دشوو شامل مرغ، بوقلیون، مرغابي و غاز مي شتهدا

امروزه با ش ناخت علی ي من اب  ت ام ن پ روتئ ن،      . دهندماه ان تشک ل مي قرار دارند و اهم آنها را

   دل  ل ارزش ا ف ي   مص رف گوش ت ب ه   . تچندان شده اسح اتي دو ياستفاده از اين ماده ضرورت

زي را پ روتئ ن موج ود در گوش ت      .باش د غذايي اصلي داراي اهی ت خاصي مي يعنوان ي  مادهبه

هاي ضروري مورد ن از بدن نسبت به پروتئ ن گ اهي ب شتر بوده و داراي مقدار زيادي از اس د آم نه

ه اه منب  مهم انرژي ب راي  هینن ن مقدار زيادي از چربي ح واني در بافت گوشت قرار گرفت .است

، 1988خانوار در منا ق شهري اي ران در س ال    يبراساض نتاي  بررسي بودجه. رودشیار ميبدن به

باش د ا ه از ا ل    هزار ريال مي 33131ي  خانوار شهري حدود  يخالق سال انه يمتوسط هزينه

 يدر ب ن اقالم گروه هزين ه  .باشدها ميهاي خورااي و آشام دنيسهم گروه هزينه %7/22 لغاين مب

انواع  يمتعلق به هزينه %3/22 خالق معادل يب شترين سهم از ال هزينه ،هاو آشام دني خورااي

. (1988بان   مرا زي،  )باشدمي %3/29 با بت براي خانوار روستايي برابرباشد اه اين نسگوشت مي

بنابراين با دريافت اهی ت وجود گوشت در سبد مصرفي خانوار چ ه از نظ ر مص رفي و چ ه از نظ ر      

وري پ اي ن س رمايه در   ا ه به ره  حال آن. گرددخوبي نیايان ميضرورت تنظ م بازار آن به ،هاهزينه

ف ات  خرد و قديیي بوده و تل ،واحدهاي تول د دام اوچ اه دهد بخش دام و   ور اشور نشان مي

ت انفع ا   از  رف ديگر با توجه به فع ل و  ؛د استعلوفه و دان در اين واحدها مشهو سرمايه، انرژي،

 ،خشکسالي در ااثر منا ق جه ان  يدل ل افزايش جیع ت، بروز پديدهبازار جهاني، افزايش تقاضا به

هاي دامي نهادهق یت محصو ت، اا ها و  يسابقهات جهاني مناب  غذايي، افزايش امااهش تول د

ه ا و تهدي دات ج دي    ها، آس بصنعت مهم و راهبردي دامپروري اشور با چالش ،بخش اشاورزي

هاي جدي اقتص ادي و اجتی اعي در دو س وي    آس ب زاين روند هینن ن منجر به برو. ستمواجه ا

 ه ه ا و نارض ايتي عی وم در س طح جامع      نهايت افزايش ق یتاننده و درمصرف -محور تول داننده

نگ ر و برق راري   هاي بلندم دت و ا الن  ريزيگرايي، تفکر اقتصادي، برنامهبنابراين اگر واق . شودمي

رون د   ،انن ده ح اام نش ود   مصرف -دولت-امات چرخه تول دانندهها و اقدگذاريعدالت در س است

دف تحق  ق  بنابراين ه. مع وب فعلي آشفتگي موجود در بازار تول د و مصرف را تداوم خواهد بخش د

 1931-1988 يتقاضاي گوش ت قرم ز   ي دوره    شناسايي و تحل ل عوامل موثر بر عرضه و ،حاضر

 . باشدميتنظ م بازار در راستاي راهکارهاي مناسب  يمنظور ارائهبه
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به ب ان روند تول د، ق یت و ساير موارد مرتبط با بازار جهاني انواع گوش ت  ( 1983)پورچراغي و قلي

آن ب ا رون د تول  د و     يگوشت گاو، گوسفند و گوساله مورد مصرف در اي ران و مقايس ه  قرمز شامل 

ه  ه،  هاي نظام تترين چالشق یت بازارهاي خارجي در ي  بخش و در بخش ديگر به بررسي عیده

ت رين  خصوص مهمپردازند، نتاي  ب انگر مواردي درصورت اجیالي ميتدارک و توزي  گوشت قرمز به

با توجه به با تر بودن متوس ط ق ی ت ان واع گوش ت     . باشدبازار داخلي گوشت قرمز ميتهديدها در 

گردد اه گوش ت تول  د داخ ل از    اين نت جه حاصل مي ،قرمز در داخل اشور نسبت به بازار جهاني

از جیله عل ل ب ا  ب ودن ق ی ت گوش ت       .بت در عرصه جهاني را نخواهد داشتاين نظر توانايي رقا

. هاي دامي، حیل و نقل، ن روي اار و در ال تورم باش د ند ناشي از افزايش ق یت نهادهتوامي ،قرمز

ت رين  مه م  ،ه اي دام ي  هینن ن در بحث نظام ته ه، تدارک و توزي  انواع گوشت قرم ز و ف رآورده  

در ... توان در عدم توجه به مع ارها و استانداردهاي سالمت تول د، بهداشتي ومي مشکالت موجود را

 . دانست ،خصوص اشورهاي توسعه يافتهايسه با ساير اشورها بهمق

 به تحل  ل س س تیي عرض ه و تقاض اي گوش ت قرم ز در اش ور در        ( 1983)نژاد و شوشتريانبريم

بدين ترت ب ب ا تعري م مع اد ت هیزم ان ب راي دو      . اندپرداخته 1981تا  1921هاي سال يفاصله

هیگراي ي متغ ره ا از    يمعاد ت مزبور بر اساض درجه يگانهعرضه و تقاضا به برآورد جدا يمعادله

زم اني  )ARDLو ( ص فر هس تند   يمتغ رها هم انباشته از درجه يزماني اه هیه)OLSدو روش 

 ،دس ت آم ده  هبر اساض نتاي  ب  . اندپرداخته( ي صفر و ي  هستنداه متغ رها هم انباشته از درجه

جاري، ق یت سر مزرعه گوش ت   يهاي قبل و دورهدر دوره تعداد گوسفند اشتار شده ب ن يرابطه

 يب ن افزايش وزن  ش ه  يگوسفند و ق یت علوفه و واردات سال قبل و سال جاري مثبت و رابطه

 يجاري، شاخق ق یت گوشت گاو وارداتي رابط ه  يقبل و واردات دوره يگاو اشتار شده در دوره

 . دست آمده استهمعنا بو واردات گوشت گاو بيرآمد سرانه ب ن اثر د يمنفي و رابطه

بلوچستان با استفاده  تقاضاي گوشت قرمز در استان س ستان وبه بررسي ( 1987)ايزدي و دهباشي

 .پردازن د م ي  1979-1982 ي  ي دوره توزيعي و روش حداقل مربع ات معی ولي    ياز الگوي وقفه

قرم ز و م رغ در من ا ق ش هري در س بد      ست اه مصرف گوشت ا دست آمده حااي از آننتاي  به

ه اي درآم دي و   اش ش  يمحاس به . باش د مصرفي افراد موجود و گوشت ماهي در آن موجود نی ي 

عنوان نشان از ضروري بودن گوشت قرمز بهق یتي تقاضاي انواع گوشت در خانوارهاي شهري استان 

ز و گوشت مرغ جانش ني وجود عالوه بر اين در خانوارهاي شهري ب ن گوشت قرم. باشدمي ي  اا 

 .خوردولي اين جانش ني در مورد دو اا ي گوشت قرمز و گوشت ماهي به چشم نیي .دارد

ده از الگوي س س تم  تحل ل انواع گوشت در منا ق شهري ايران با استفا تجزيه وبه ( 1983)صیدي

منا ق ش هري اي ران   هاي ق یتي و درآمدي انواع گوشت در بررسي اشش و آلايده تقاضاي تقريبا
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                     حاص  ل از ب  رآورد تقري  ب خط  ي الگ  وي    نت  اي . پ  ردازدم  ي 1909-1973ه  اي    ي س  ال 

(AIDS(LA\AIDS اش ش و  گوشت قرمز در منا ق شهري ايران اا يي ب ي . 1: دهدنشان مي

           . اش د به ا اه رم مناس بي ب راي اص الب الگ وي مص رف نی ي        بنابر اين تغ   ر ق ی ت   ؛ضروري است

ه اي  جانش  ن  قرم ز  -مرغ گوشت و ماهي -ها نشان داده است اه گوشت مرغاشش يمحاسبه. 2

جانش  ني گوش ت م رغ و     يهینن ن رابطه .ناخالق و گوشت قرمز و ماهي مکیل ناخالق هستند

 . تر استماهي قوي

و  از م دل ب ازر چندگان ه   انواع گوشت در اي ران ب ا اس تفاده     يتحل ل تاب  عرضه به( 1983)عزيزي

 ي  ي دوره ي   از ان واع گوش ت    فروش ي هر گوشت و ق یت عیده يعوامل موثر بر عرضهبررسي 

 ،س رانه  ق یت عیده فروشي و درآم د اه دهد نتاي  اين پژوهش نشان مي. پردازدمي 1989-1921

  ور  ب ه ( ماهي مرغ، قرمز و)واع گوشت داشته و هر سه نوع گوشتي  از انهر ياثر مثبت بر عرضه

هینن ن نتاي  حااي از آن اس ت ا ه ش اخق ق ی ت واردات و     . انندجانش ن با يکديگر عیل مي

 . فروشي آنها موثر استداخلي و ق یت عیده يخالق واردات انواع گوشت بر عرضه

تقاضاي  به بررسي ،الايده استفاده از س ستم تقاضاي تقريبا با( 1980)قرشي ابهري و صدرا شرفي

ج ايگزيني   يدهن ده نت اي  آن نش ان   .پردازندمي 1981تا  1921 ي ي دورهانواع گوشت در ايران 

هینن ن گوشت قرمز و ساير انواع گوش ت  . باشدب ن مصرف گوشت قرمز با گوشت مرغ و ماهي مي

 . اندي خورااي خانوار شهري نشان دادهان ز خود را در رديم اا هاي ضروري در سبد مصرفي اا ه

تاب  تقاضاي محصو ت پروتئ ني به تفک   منا ق شهري و روس تايي از   به بررسي( 1981)صفوي

نتاي  . پرداخته است 1921-1978هاي هاي سري زماني و مقطعي مربوط به سال ريق تلف ق داده

هاي درآمدي ال ه اقالم گوش تي و لبن  ات در من ا ق ش هري و     ست اه اششا مدل حااي از آن

ج ز  ش  ر در من ا ق    اقالم گوشتي ب ه  يهاي درآمدي ال ههینن ن اشش. بت استروستايي مث

. تر از روستايي است و اشش ق یتي در منا ق روستايي به نسبت شهري ب شتر اس ت شهري بزر 

در ب دين مفه وم ا ه     .شهري ب شتر از منا ق روستايي استعالوه بر آن اشش متقا   در منا ق 

 . سهولت قابل دسترسي استن بهمنا ق شهري اا هاي جانش 

تواب  تقاضاي ان واع   1(AIDS)آلبا استفاده از تاب  تقاضاي به نسبت ايده( 1981)عزيزي و ترایاني

هاي ق یتي و غ رق یتي تواب    گوشت در جوام  شهري و روستايي ايران تخی ن زده شده و اشش

     نت اي   . ه ق رار گرفت ه اس ت   م ورد مطالع    1970ال ي   1929 يتقاضاي مارشال و ه کس  ي دوره

اختص اص يافت ه ب ه     يس هم بودج ه   ،مورد بررسي يدر  ول دورهاه دهد دست آمده نشان ميهب

 ياه در اين دوره بودج ه درحالياست؛ شهري و روستايي ااهش يافته  يگوشت قرمز در دو جامعه

                                                 
1 Almost Ideal Demand System(AIDS) 
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اف زون ب ر آن در    .اس ت  اختصاصي به گوشت مرغ و ماهي در شهرها به تدري  اف زايش پ  دا ا رده   

ست افزايش و س پس ا اهش   نخ ،اختصاص يافته به گوشت ماهي يروستايي سهم بودجه يجامعه

 .يافته است

اقدام به آزمون مدل واانش عرضه در چارچوب انتظارات عقالئي  1(2113)رزيت س و استوروپوآلوض

در يون ان  ( گوس اله  گاو، گوسفند، خ وک و )براي چهار نوع گوشت GARCHبا روش چند متغ ره 

ريس   در تول  د    يعنوان عام ل عی ده  تغ  رات ق یتي به اه دهدنتاي  تجربي نشان مي. اندنیوده

ها و ق یت داروهاي دامي هر دو ج ز  عوام ل مه م در    هینن ن ق یت نهاده. باشدگوشت يونان مي

 . گردندها محسوب ميهزينه

تقاضاي گوش ت قرم ز    يجهت تخی ن معادلهAIDS به بررسي دو مدل روتردام و  2(2113)ديوينا

چن د ا ه در   هر. باش ند آمده از هر دو مدل مورد قب ول م ي   دستهنتاي  ب. در مالزي پرداخته است

اي نسبت به مدل روت ردام ب ر   AIDSمدل اه گردد ، مشخق ميدست آمدههتب  ن ب شتر نتاي  ب

دست آم ده ن  ز مح رز    ههاي بض اششهینن ن بر اسا. تر استبررسي بازار گوشت مالزي مناسب

 . باشدتر ميسبت به مدل روتردام قابل ا ی نانمدل مزبور ناه گردد مي

ها روي بازار مرغ و خوک در برزيل ب ا  اثر افزايش ق یت نهاده يبه مطالعه 9(2118)ناراهیکو  سوزا

حق ق تقاضاي گوش ت  در اين ت. اندپرداخته 2113-1383 ياستفاده از مدل تعادل جزئي  ي دوره

ه ا،  تابعي از ق یت خود اا ، درآمد، جیع ت، صادرات و عرضه گوشت تابعي از شاخق ق یت نهاده

نت اي  تخی  ن   . ان د اا  و نرخ ارز در نظر گرفت ه ش ده   نرخ بهره و صادرات ن ز تابعي از ق یت خود

زار مرغ و هم در بازار خوک هم در با ،هابه ازاي ي  درصد افزايش در ق یت نهادهاه دهد نشان مي

 . يابداما تقاضاي داخلي ااهش مي ،تول د و صادرات هر دو افزايش

گوش ت در   يعرض ه  يبررسي م  زان انحص ار موج ود در زنج  ره     به 0(2118)مات وخا و پرخوژک

نت اي  تخی  ن ح ااي از وج ود ق درت       .ان د پرداخت ه اواراين در مقايسه با اشورهاي توسعه يافته 

 . باشدمي 2119تا  1333 يي در سطح ملي  ي دورهانحصار

ب ا اس تفاده    2121پ شنهاداتي در راستاي تنظ م بازار در سال  يمنظور ارائهبه 2(2110)دستاگ ري

عرض ه و   يانن ده از س ستم معاد ت هیزمان به بررسي اثر ق یت، درآمد و ساير متغ رهاي تع  ن

هینن ن ب ا اس تفاده از نت اي     . پرداخته است 1371-38 يمحصو ت دامي هند  ي دوره يتقاضا

                                                 
1 Rezzitis and Stavropoulos 

2 Divina 

3 Souza and et al  

4 Matyukha and Perekhozhuk 

5 Dastagiri 
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هن د پرداخت ه اس ت و     2121ب ني مقادير آن ب راي س ال   به پ ش ،تخی ن معاد ت عرضه و تقاضا

( 2121بررس ي و س ال   م ورد   يدوره  ي  ماب ن عرضه و تقاضاي )هاي موجودضین بررسي شکاف

ي ه اي ويژه محصو ت دام ي س اس ت  هب ،ييتول د مواد غذا يجهت دست ابي به خودافايي در زم نه

ه اي  اعتب اري، نه اده   -تالش در جه ت بهب ود دس ت ابي تول دانن دگان ب ه نهاده اي م الي        براي

و تسه الت بازاريابي، اصالب ن ژاد دام، اص الب پ رورش و روش تغذي ه دام، اف زايش      ( علوفه)تول دي

  .ارائه شده استدست ابي به خدمات دامپزشکي 

مباحث عرضه و تقاض ا   ب شتر ،خصوص گوشت قرمزکه در ااثر مطالعات انجام شده دراينبا توجه به 

اننده خصوص عوامل تع  نه است و تاانون مطالعات جامعي در ور منفرد و جداگانه بررسي شدهب

ب ا توج ه ب ه اينک ه     ه م  عرضه و تقاضا با رويکرد تنظ م بازار در ايران صورت نپذيرفته و از  رف ي  

گردد، اما  ي س ال ان  ز هیواره يکي از اقالم اساسي در سبد مصرفي خانوار محسوب ميگوشت قرم

شناسايي  حاضرهدف تحق ق  .هايي هیراه بوده استنظیياخ ر هیواره روند تام ن و توزي  آن با بي

 يمنظ ور ارائ ه  ب ه  1931-1988 يتقاضاي گوشت قرمز   ي دوره  و تحل ل عوامل موثر بر عرضه و

 .باشدميتنظ م بازار در راستاي اي مناسب راهکاره

 

 هامواد و روش
متغ ره اي اص لي ب ازار شناس ايي     تواب  و اه جهت تنظ م بازار گوشت قرمز در ايران ضروري است 

تواب  بازار شامل عرضه و تقاضا بوده اه از تعادل آنها مقدار و ق یت محصول ا ه متغ ره اي   . دگرد

عرضه و  يلذا با الهام از مباني نظري و مطالعات تجربي معادله .آيدميدست هباشند، باصلي بازار مي

 :صورت زير معرفي گرديده استهتقاضاي گوشت قرمز ب

انندگان مايل و اننده يا گروهي از عرضهها و مقاديري است اه ي  عرضهتفهرستي از ق ی عرضه

بن ابراين ت اب     .باشندزماني مي يهقادر به عرضه براي فروش در هر ق یتي در فهرست و در هر دور

حداقل ق ی ت   يدهندهحدااثر مقدار عرضه و از  رف ديگر نشان يدهندهعرضه از ي   رف نشان

    مش اهده   ،در تاب  عرضه گوش ت قرم ز  ب ق مطالع ات انج ام ش ده      . باشددريافتي براي عرضه مي

عام ل م وثر دوم   . دان  م ي پ  دا  زايش مقدار عرضه ن ز اف ؛يابدوقتي ق یت افزايش مياه گردد مي

در سطح اه تابعي از  عرضهتوان تکنولوژي را بهبود يا افزايش م زان اه در اينجا مي است تکنولوژي

بن ابراين بنگ اه ب ا    . 1دانس ت ...  بهبود ا ف ت تغذيه دام، استانداردسازي جايگ اه نگه داري از دام و  

 خ ود در س طوب متف اوت ق یت ي      ي  ر م زان عرض ه قادر به تغ ،اارا در تول د يانتخاب ي  ش وه

هاي مصرفي مانند ااهش ق یت نهاده .ق یت عوامل تول د است ،عامل سوم موثر بر عرضه. باشدمي
                                                 

 .مجلس شوراي اسالمي ايران( گروه اشاورزي)، دفتر مطالعات زيربنايي1988وضع ت صنعت دام و   ور اشور،  1
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تاب   گوشت قرمز يعرضه MDPItبنابراين . اثر مثبت و مستق م دارند ،ق یت علوفه بر روي عرضه

HIt (هاي تول د نهاده يشاخق هزينه)ق یت جو، MPG31t شاخق ق یت دام زنده ،WLKt  وزن

 .است جز  اخالل مدل tو ((بهبود تغذيه دام)شاخق تکنولوژي)دام اشتار شده ي شه

(1) 
tttt LWLKLMPGLHILMDPI   321 3 

 :صورت زير باشدعالمت ضرايب متغ رها بهاه رود انتظار مي ،با توجه به الگوي فوق
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ي ا  )از مقداري از آن اا  است اه ش خق براي اا ي خاصي عبارت ( يا ي  خانوار)تقاضاي ي  فرد

 تقاضا. زماني خاصي خريد نیايد يمايل و قادر است در هر ق یت میکن در خالل ي  دوره( خانوار

 ؛ ر داردابتدا ق یت هر اا  بر م زان تقاضاي آن ا ا  ت اث  . باشدتحت تاث ر عواملي به شرب ذيل مي

گردد و م زان اي ن تغ   ر ب ا    افزايش در ق یت ي  اا  منجر به ااهش تقاضاي آن مياه  وري به

تقاض ا ب راي گوش ت     ،براساض مطالعات انجام شده .گردداشش ق یتي اا  مشخق مي يمحاسبه

دار تري را در مق ور نسبي ااهش بزر عني افزايش در ق یت گوشت قرمز بهي ؛قرمز با اشش است

. آورن د دست م ي هبرا ال ایتري از فروش آن  تقاضاي آن سبب خواهد شد و تول دانندگان درآمد

ب راي بعض ي از اا ه ا اف زايش     . گذارداننده بر مقدار تقاضا در هر ق یت اثر ميدوم درآمد مصرف

انندگان مقدار ب ش تري از ا ا ي خاص ي را در ق ی ت خاص ي      مصرفتا درآمد موجب خواهد شد 

انندگان مقدار ایتري را مصرفتا براي برخي ديگر افزايش درآمد موجب خواهد شد . قاضا نیايندت

اشش درآمدي تقاضا قابل بررسي  يدر ق یت داده شده تقاضا انند اه اين امر با توجه به محاسبه

عنوان ي   ا ا ي ض روري در س بد     اه گوشت به يياز آنجا ، بق مطالعات صورت گرفته. باشدمي

تقاضا براي گوشت اف زايش   يسرانه بنابراين با افزايش درآمد ؛صرفي خانوار شناسايي گرديده استم

س وم  عام ل  . ياب د مقدار عرضه به تقاضاي بازار واانش نشان داده و افزايش ميآن يابد و به تب  مي

در ي     ي   ا ا    يزيرا ق یت ساير اا ها به مق دار خري داري ش ده    .باشدمي ق یت ساير اا ها

وقتي اه . گذراند و م زان و نوع اثرگذاري آن بستگي به اشش متقا   داردق یت داده شده اثر مي

مردم با جايگزين نیودن گوشت مرغ مق دار ایت ري از گوش ت     ،يابدق یت گوشت قرمز افزايش مي

جانش  ن   انند و اين نیايانگر اين واقع ت است اه گوشت قرمز و م رغ دو ا ا ي  قرمز را تقاضا مي

انن دگان ب ر مق دار تقاض اي ي   ا ا  در       هاي مصرفرم تغ  رات در سل قهچها. باشنديکديگر مي

هنگ امي ا ه   . گ ذارد تواند اثر بگذارد و سرانجام، انتظارات افراد بر تقاضا اثر ميق یت داده شده مي

آنه ا   ،يابن د ف زايش  ها اقبل از اينکه ق یت ،ق یت اا يي افزايش خواهد يافتاه مردم تصور انند 

عبارت ديگر هنگ امي ا ه انتظ ار ا اهش     به .هاي خريد خويش دارنداي براي افزايش در نرخانگ زه
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بنابراين تاب  تقاضاي گوش ت قرم ز ب ه    . خريدها به تعويق ب افتدتا شود موجب مي ،رودها ميق یت

ز تقاض ا در تحق  ق حاض ر    منظور ااه شايان ذار است  .گرددرم لگاريتیي به شکل زير تعريم ميف

 .باشدمصرف بالفعل مي

(2) 
ttt DDLHPLYPLMPILMCI   231 54321 

، فروش ي گوش ت قرم ز   شاخق ق یت خرده MPIt، گوشت قرمز يمصرف سرانه MCItاه در آن 

HPt (اا ي جانش ن گوشت قرمز)فروشي گوشت مرغشاخق ق یت خرده ،YPt سرانه درآمد ،D3 

 ،مورد بررسي باشد يهايي اه واردات ب ش از م انگ ن دورهسال)متغ ر مجازي واردات گوشت قرمز

      براب ر ب ا ص فر     ،م ورد بررس ي باش د    يهايي ا ه واردات ایت ر از م  انگ ن دوره   برابر با ي  و سال

ه اي اج راي برنام ه    براي س ال )بندي گوشت قرمزمتغ ر مجازي اجراي نظام سهی ه D2، (باشدمي

 . باشدمي جز  اخالل مدل tو ( دد صفر مي باشدها ععدد ي  و براي ساير سال

 :صورت زير باشدعالمت ضرايب متغ رها بهاه رود انتظار مي ،با توجه به الگوي فوق

03,02,01   
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 هاي ثانويه بوده اه با استفاده از مدارک واز نوع داده ،اار برده شده استههايي اه در تحق ق بداده

مراز آمار ايران، بان  مرازي، وزارت جهاد اشاورزي، شرات پشت باني  ياسناد رسیي منتشر شده

 FAOاينترنت ي   پايگ اه دام، گیرک جیهوري اسالمي ايران، سازمان توس عه تج ارت اي ران و     امور

 .اندآوري شدهجی 
 

 نتايج و بحث
قاض اي گوش ت قرم ز در راس تاي     و ت عرض ه با عنايت به هدف تحق ق حاضر مبني بر تحل ل تواب  

انندگان نس بت ب ه   ن از به شناسايي واانش دامداران و مصرف، هاي تنظ م بازار آنس است يارائه

با توجه به اينکه در مقايسه )ARDLو با استفاده از مدل اقتصاد سنجي باشدتغ  رات اين بخش مي

تر بوده و ب رخالف آنه ا در   سادهجوس ل وض  -هاي هیگرايي از جیله روش جوهانسونبا ساير روش

ه اي اوچ     هیگرايي متغ رهاي مدل وجود ندارد و در نیون ه  ياين روش محدوديتي براي درجه

اينکه در اين روش روابط بلندم دت ب ا    در نهايت .شوديب ناتور و نتاي  قابل اعتیاد ميمنجر به ضرا

م دت،  م  ان متغ ره ا در اوت اه    يابط ه به بررسي ر (شودمدت برآورد ميهاي اوتاهتوجه به پويايي

داري ش ود و معن ي  پرداخته مي( ECM)ورد ضرايب مدل بلندمدت و برآورد الگوي تصح ح خطاآبر

 و CUSUM ه اي گراف ک ي  سپس با اس تفاده از آزم ون  . متغ رها مورد بررسي قرار خواهد گرفت
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CUSUMSQش ود و در پاي ان ب ه    ، به بررسي ثبات ساختاري مدل تخی ن زده شده پرداخته مي

 .پردازيممي ،دست آمدههتفس ر نتاي  تجربي ب
 

 گيريبحث و نتيجه
اما وجود  ؛انباشتگي متغ رها وجود ندارد يه چ محدوديتي براي درجه ARDLچند در روش هر

به هی ن . تواند منجر به بروز اختالل در نتاي  شودمي ،2تر از انباشتگي بزر  يمتغ رهايي با درجه

جهت بررسي مانايي يا نامانايي . گ رندمورد آزمون قرار مي مانايي ل ابتدا متغ رها از لحاظ دل

      از دو آزمون ديکي فولر تعی م يافته و  ،همطرب شد تاب  عرضه گوشت قرمزمتغ رهاي 

ده و اار برهآزمون ديکي فولر تعی م يافته را ببه اين منظور ابتدا . گرددپرون استفاده مي-ف ل پس

،  ول وقفه ااربراي اين . ده مآزمون قرار مي صفر مبني بر وجود ريشه واحد را مورد يفرض ه

ون و مقادير آماره آزم يانتخاب ارده و به مقايسه (SBC)اساض مع ار شوارتز ب زين به نه را بر

 .آمده است 1 نتاي  اين آزمون در جدول. ردازيمپمي %2بحراني در سطح 

انجام آزمون ديکي فولر، مانايي دو متغ ر وزن  شه و ق یت  ؛ستپ دا 1از جدول  ور اه هیان

واحد را براي دو  دهد و وجود ريشهد تأي د قرار ميها مور فروشي گوشت قرمز را در سطح دادههعید

اما در مورد تفاضل  ،دادهها مورد تأي د قرار  گوشت قرمز و ق یت جو در سطح داده يعرضهمتغ ر 

مقابل مبني بر عدم وجود ريشه واحد پذيرفته شده و مانايي آنها  ياول اين متغ رها، فرض ه يمرتبه

 .گرددمالحظه مي 2پرون ن ز درجدول  -پسنتاي  مربوط به آزمون ف ل . گ ردمورد تأي د قرار مي

واه م از هستند و اگر بخ هاي متفاوتيتوجه به اينکه متغ رهاي مورد استفاده انباشته از مرتبهبا

پذير مکانبراي تخی ن ضرايب مدل استفاده ان م، اين امر ا( VAR)رگرس ون برداريروش خود

چرا اه براي برآورد مدل از اين روش، بايد تیامي متغ رها داراي مرتبه انباشتگي يکساني  .باشدنیي

 از روششدند، ن ازي به استفاده متغ رهاي موجود در مدل ساان مي يحال اگر هیه. باشند

ARDL توان از روش حداقل مربعات معیولي براي برآورد ضرايب مدل استفاده ان من ست و مي .

هاي واحد ما را در استفاده از روش خودبازگشتي با وقفه ابراين نتاي  حاصل از آزمون ريشهبن

 . سازدتر ميمطیئن (ARDL)توزيعي

 گوشت قرمز يعرضهمدت تابع تخمين كوتاه

مع ار  يکي از چهار يوس لههابتدا بايد ب ،مدت يا پويا م ان متغ رهااوتاه يد رابطهرورآمنظور ببه

)(ضريب تع  ن تعديل شده 2R  آاائ ،(AIC)شوارتز ب زين ،(SBC) و حنان اوئ ن(HQ)، 

ارتز هاي مدل را مشخق نیود، مع ار انتخابي براي تخی ن مدل، مع ار شووقفه يتعداد به نه

ايم اه امکان تخی ن ضرايب را با به اين دل ل از اين مع ار استفاده ارده. است (SBC)ب زين
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عنوان متغ ر وابسته و گوشت قرمز به يعرضهتم يمدل را با لگار. آوردایترين وقفه فراهم مي

ستقل عنوان متغ رهاي مدام زنده و لگاريتم وزن  شه به تم ق یتيلگاريتم ق یت علوفه، لگار

 . زن متخی ن مي

با  يمثبت و معنادار يرابطه ،  دورهيگوشت قرمز در  يعرضهن مدل يدر ااه دهد ي  نشان مينتا

 يعرضهن  ب يمعکوس يرابطه ،مطابق انتظار هینن ن .قبل دارد يآن در دوره يعرضهزان  م

وجود  ،د مطرب است لتو يهایت نهاده عنوان شاخق قنجا بهيا یت جو اه در گوشت قرمز با ق

را به عرضه  ور متوسط مقدار د به تول يهایت نهاده ش در قي  درصد افزاياه  ياگونهبه .دارد

به  منجر ،دا اند ش پي  درصد افزايیت دام زنده  ن اگر ق هینن .دهديااهش م %138/1 زان م

یت دام زنده با  ش قياه افزا چرا. گردديگوشت قرمز م يعرضهزان  در م يدرصد183/1 شيافزا

ها دام خود به اشتارگاه يل در دامداران جهت عرضهيجاد تیايموجب ا ،افت سوديدر يزه جاد انگيا

 يز حاا گوشت قرمز ن يعرضهش وزن  شه دام اشتار شده بر ياثر مثبت و معنادار افزا .گردديم

 يعرضهو  يش بازدهيافزا دام در يهيدر جهت بهبود تغذ يبهبود تکنولوژ يت مساله اهی از

  اشش ق یتي عرضه ب انگر شکل منحني عرضه  ،براساض اصول اقتصاد خرد .گوشت قرمز دارد

منحني عرضه از ش ب تندي  ،صورت اه اگر اشش ق یتي ایتر از واحد باشدبه اين ؛باشدمي

براساض  .گرددتر ميشکل منحني عرضه افقي ،اشش ب شتر باشد برخوردار است و هرچه مقدار

اشش اه گردد مشخق مي ،گوشت قرمز يعرضهمدت دست آمده از تخی ن تاب  اوتاههنتاي  ب

 . باشدگوشت قرمز پرش ب مي يعرضهلذا تاب   گوشت قرمز ایتر از واحد و يعرضهق یتي 

 هاي تشخيصآزمون

فر بودن هیزمان عدم ص يهف شر اه براي ب ان فرض  Fي هآمار ،پ داست 9گونه اه از جدول هیان

 يدر مدل برازش شده، صفر بودن هیهاه دهد دار بوده و نشان ميرود، معنياار ميهضرايب ب

به معني  و آمده 82/1ضريب تع  ن تعديلي ن ز در مدل برابر با . شود ور هیزمان رد ميضرايب به

نشانگر قدرت  وند دهتغ  رات متغ ر وابسته را توض ح مي %82اين است اه متغ رهاي توض حي 

با در نظر  بوده اه 328/1 مقدار عددي ضريب  گرانژ برابر .توض ح دهندگي بس ار با ي مدل است

صفر مبني بر عدم  يفرض ه ،داريي آن با حداقل سطح معنيو مقايسه %2تن سطح خطاي گرف

  نس اه و ناهیساني واريا شکل تبعي مدلآزمون  يآماره .شودهیبستگي پذيرفته ميوجود خود

و شکل تبعي مدل صح ح آمده است، ب انگر اين نکته هستند اه  0  ور هیزمان در جدولبه

توان چن ن ب ان ارد عبارت ديگر ميبه .در مدل تخی ن زده شده وجود نداردناهیساني واريانس 

 .باشدو قابل ت ا ی نان مدل تا حد قابل قبولي با  مي خوبي برازش شدهالگوي تحق ق بهاه 
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 گوشت قرمز يعرضهتابع  (كرانهآزمون )آزمون همگرايي روش پسران و همكاران

. بلندمدت ا ی نان حاصل نیود يابتدا بايد از وجود رابطه ،مدتاوتاه يپس از تخی ن معادله

استفاده ( ارانه آزمون)بلندمدت از روش پسران و هیکاران يجهت بررسي وجود يا عدم وجود رابطه

 :گرددصورت فرم ذيل تصريح ميل الي مدل بهبدين ترت ب شک .گرددمي
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صورت زير تعريم و به H1 يدر مقابل فرض ه( عدم وجود رابطه بلندمدت)H0 ياينجا فرض ه در 

 :گرددآزمون مي
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 .دهدمي محاسباتي و مقادير بحراني ارائه شده توسط پسران و هیکاران را نشان F يآماره 2جدول 

 ي از حد با زير هايمحاسباتي در حالت F يآماره ،گرددمشاهده مي 2اه از جدول  وريهیان

ها در بلندمدت ب ن متغ ر ينیايد و در نت جه وجود رابطهتجاوز مي %33قادير بحراني در سطح م

 .گرددتائ د مي %33سطح 

 ttttt LHLMDPILWLKLMPGFLMPG 1,,\33  
 ttttt LMDPILMPGLWLKLHFLH ,3,\11  

 

 گوشت قرمز يعرضهلندمدت تابع تخمين ب

گوشت  ي، اثر بلندمدت متغ رها روي عرضهگرددميمشاهده اوتاه مدت تخی ن نتاي  اه در چنان

متغ ر وابسته ن ز بر خود  يهوقف زيرا مقادير با ؛مدت مدل م سر ن ستقرمز از روي تخی ن اوتاه

اند اه براي ب ان اثر هر شدههینن ن برخي متغ رها با وقفه در مدل ظا است و متغ ر وابسته موثر

هاي بلندمدت ضرايب بنابراين بايد از تخی ن. قطعي آنها ن از به برآورد مدل بلندمدت داريم

العیل متغ ر وابسته را در بلندمدت بررسي متغ رهاي توض حي ا العات اامل داشته باش م و عکس

 .آمده است 2در جدول  بلندمدت تاب  عرضهتخی ن نتاي  . ان م

ق یت علوفه تاث ر منفي بر اه شود از تخی ن مدل بلندمدت، مشاهده ميا توجه به نتاي  حاصل ب

ضريب لگاريتم ق یت گوشت  .است دارگوشت قرمز دارد و اين متغ ر از لحاظ آماري معني يعرضه

دار بوده اه ب انگر اشش ق یتي عرضه گوشت قرمز در بلندمدت قرمز مثبت و از لحاظ آماري معني

    ب انگر  ،تر بودن آن از ي برآورد شده اه با توجه به اوچ  22/1 مقدار اين ضريب. شدبامي
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ضريب وزن  شه ن ز مثبت . باشداشش بودن عرضه گوشت نسبت به ق یت آن در بلندمدت ميام

 .باشدگوشت قرمز مي يتأث ر مثبت وزن  شه بر عرضه يدهندهدار بوده اه نشانو معني

در بازار  ؛باشندو ق یت هر اا يي تحت تاث ر عوامل مختلم در بازار مي عرضهبا توجه به اينکه 

  يکي از  ،دهندعالوه بر عواملي اه بازار هر اا  را تحت تاث ر قرار مين ز محصو ت اشاورزي 

هاي موردن از نهاده يو ق یت محصو ت دامي، عرضه عرضهترين عوامل تاث رگذار بر نوسانات مهم

اصلي مورد استفاده در اين بخش  يعنوان نهادههجو ب ،در اين مطالعه. باشددر تول د اين بخش مي

 يهاي خودافايي دولت در زم نهدر پي س استلذا با عنايت به اينکه  .مورد تحل ل قرار گرفت

و از  تول د گندم، سطح زيراشت محصول جو با ااهش و ق یت آن با افزايش روبرو گرديده است

اي از علوفه وارداتي و ق یت آن تحت تاث ر نوسانات بازارهاي جهاني بخش عیده رف ديگر ن ز 

هاي پي درپي در اشورهاي تول داننده علوفه و ااهش ارزش د ر از خشکسالياه  وريهب ،بوده

هینن ن افزايش جهاني ق یت نفت . عوامل اصلي افزايش بهاي علوفه وارداتي عنوان شده است

سوخت مورد ن از اشور  يعلوفه بخشي از آن را براي ته ه ياشورهاي صادرانندهاه ر شد منج

حال با . خود اختصاص داده اه اين ااهش عرضه ن ز دل ل ديگري بر افزايش ق یت آن بوده است

لذا  ،گوشت قرمز ارتباط مستق م با توانايي تام ن و تول د علوفه دارد يعرضهعنايت به اينکه 

تا صورت وارداتي موجب شد هصورت داخلي و هم بهه مورد ن از اين بخش هم بافزايش ق یت علوف

  تول دات اين بخش با افزايش روبرو و از  رف ديگر ضريب خودافايي در  يق یت تیام شده

علت خود را از دست بدهد و دامدار به گوشت قرمز به شدت ناپايدار شود و مزيت نسبي يعرضه

اين امر اه دام خود شده  يهاي آن ناچار به عرضهايش هزينهعدم توانايي نگهداري دام به لحاظ افز

 عرضهاه در بلندمدت تاث ر منفي بر  وريهب ،گرديدههاي دامي در اشور منجر به ااهش تعداد گله

 . داشته است

ب ن ق یت دام زنده با تعداد دام اشتار شده مثبت برآورد  يهینن ن براساض نتاي  تجربي رابطه

صورت اه به اين. باشدهاي اقتصادي سازگار مي جه ن ز اامالً با تئوريگرديده است اه اين نت

هاي ب شتر محصول در ق یت يافزايش در ق یت محصول تول دي، تول داننده را تشويق به عرضه

لذا  .اه هدف تول داننده اسب سود ب شتر است چرا .نیايدموجود جهت اسب سود ب شتر مي

هاي هاي آن ن از به تضی ن انگ زشوشت قرمز و فرآوردهگ يعرضهافزايش اه توان ب ان داشت مي

 . ق یتي مناسب دارد

 بر. اشدبيدام م يگوشت قرمز بهبود وضع ت تغذيه يعرضه يعوامل مهم در زم نه از ديگر يکي

 بر  ((بهبود تغذيه دام)عنوان شاخصي از تکنولوژيبه)نتاي  تجربي اثر متغ ر وزن  شه اساض

دام با اثرگذاري مثبت بر  يلذا افزايش ا ف ت و بهبود وضع ت تغذيهو ه آن اثر مثبت داشت يعرضه
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عنوان ي  اا ي ضروري و اساسي در سبد مصرفي شت قرمز گام مهیي در تام ن آن بهگو يعرضه

 .باشدخانوار و ايجاد امن ت غذايي مي

 گوشت قرمز يتابع تقاضا برآورد

ديکي فولر هاي اضاي گوشت قرمز، آزمونتق يمعادلهجهت بررسي مانايي يا نامانايي متغ رهاي 

صفر مبني بر وجود ريشه واحد را مورد  ياار برده و فرض ههرا بپرون -و ف ل پستعی م يافته 

به نه را  ي ول وقفه در آزمون ديکي فولر تعی م يافته، براي اين منظور. ده مآزمون قرار مي

ون و مقادير بحراني در آزم يآماره يهانتخاب ارده و به مقايس (SBC)براساض مع ار شوارتز ب زين

 . پردازيممي %2سطح 

واحد براي تیامي  آنجام آزمون ديکي فولر وجود ريشهپ داست،  7 ور اه از جدول هیان

ها مورد تأي د قرار  در سطح داده LMCIبه استثنا  متغ ر  متغ رهاي تاب  تقاضاي گوشت قرمز

مقابل مبني بر عدم وجود ريشه  ين متغ رها، فرض هاول اي ياما در مورد تفاضل مرتبه. دهدمي

پرون ن ز -نتاي  مربوط به آزمون ف ل پس .گ ردواحد پذيرفته شده و مانايي آنها مورد تأي د قرار مي

  .نشان داده شده است 8در جدول 

شوارتز  مع ارهیانند تاب  عرضه از اوتاه مدت يا پويا م ان متغ رها  يمنظور برآرود رابطهبهدر ادامه 

ايم اه امکان تخی ن ، به اين دل ل از اين مع ار استفاده اردهگرددفاده مياست (SBC)ب زين

مدت ن اوتاه دست آمده حاصل از تخیه  بيمطابق نتا. آوردضرايب را با ایترين وقفه فراهم مي

 ي  دورهيگوشت قرمز در  يتقاضا برااه گردد يمشخق م 7جدول  گوشت قرمز در يتاب  تقاضا

هینن ن تقاضا براي گوشت  .قبل دارد يدوره زان مصرف آن در با م يداريمثبت و معن يابطهر

 رصد افزايش در ق یت گوشت قرمز اي اه ي  دگونهبه .معکوسي با ق یت آن دارد يقرمز رابطه

دهد و گوياي جاري ااهش مي يدوره در %18/1 ن را به م زانآ ور متوسط مقدار تقاضا براي به

در اين مدل تقاضا براي گوشت  .مدت ام اشش استاه تقاضا براي گوشت قرمز در اوتاهآن است 

اي اه ي  درصد افزايش در گونهبه .داري با ق یت گوشت مرغ داردمثبت و معني يقرمز رابطه

 ياين نت جه فرض ه. دهدافزايش مي %11/1 ق یت گوشت مرغ تقاضا براي گوشت قرمز را

تقاضا براي گوشت قرمز  .دهدمورد تائ د قرار مي را شت مرغ و گوشت قرمزپذير بودن گوجانش ن

  وري اه ي  درصد افزايش دربه .اننده داردداري با سطح درآمد مصرفمثبت و معني يرابطه

 %12/1  ور متوسط به م زانهقدار تقاضا براي گوشت قرمز را بجاري م يدرآمد خانوارها در دوره

افزايش  %17/1 جاري را به م زان يقبل تقاضا براي دوره يرآمد در دورهافزايش و ي  درصد د

زان واردات گوشت  با م يمثبت و معنادار يگوشت قرمز رابطه يمطابق انتظار تقاضا برا .دهدمي

اثر  نهايتدر . دارد( از ق یت گوشت گرم تر نيه گوشت قرمز منجید با ق یت پاواق  عرض)قرمز
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گوشت با ق یت ایتر از ق یت بازار در  يگوشت قرمز اه شامل عرضه بندياجراي نظام سهی ه

با توجه به نتاي  . باشدمعنا ميبر تقاضا مثبت و بي ،باشدزماني خاص مي ينقاط شهري و در محدوه

لذا مشخق  .است اه از ام اشش بودن اين اا  حکايت دارد -18/1 اشش ق یتي گوشت قرمز

اه تغ  رات ق یت آن به مقدار مصرفش  وريهب .ستمصرف گوشت قرمز ضروري ااه گردد مي

حااي از ضروري بودن  ،هینن ن اشش درآمدي ایتر از واحد گوشت قرمز .گذاردتاث ر ایي مي

  .مدت استاين اا  در اوتاه

 هاي تشخيصآزمون

عدم صفر بودن هیزمان  يهفرض ف شر اه براي ب ان  F يهآمار ،پ داست 3گونه اه از جدول هیان

 يدر مدل برازش شده، صفر بودن هیه اهدهد دار بوده و نشان ميرود، معنيمي اارهضرايب ب

به معني  وآمده  81/1ضريب تع  ن تعديلي ن ز در مدل برابر با . شود ور هیزمان رد ميضرايب به

نشانگر قدرت اه دهند تغ  رات متغ ر وابسته را توض ح مي %81اين است اه متغ رهاي توض حي 

با در نظر  بوده اه %32/2 مقدار عددي ضريب  گرانژ برابر .بس ار با ي مدل است توض ح دهندگي

ي صفر مبني بر عدم داري فرض هي آن با حداقل سطح معنيو مقايسه %2گرفتن سطح خطاي 

و ناهیساني واريانس اه  شکل تبعي مدل هايآزمون يآماره .شودهیبستگي پذيرفته ميوجود خود

و شکل تبعي مدل صح ح آمده است، ب انگر اين نکته هستند اه  11 دول ور هیزمان در جبه

توان چن ن ب ان ارد عبارت ديگر ميبه .در مدل تخی ن زده شده وجود نداردناهیساني واريانس 

 .باشدالگوي تحق ق به خوبي برازش شده است و قابل ت ا ی نان مدل تا حد قابل قبولي با  مياه 

 تابع تقاضاي گوشت قرمز( كرانهآزمون )ن و همكارانآزمون همگرايي روش پسرا

جهت . بلندمدت ا ی نان حاصل نیود يمدت ابتدا بايد از وجود رابطهاوتاه يپس از تخی ن معادله

  استفاده ( ارانهآزمون )بلندمدت از روش پسران و هیکاران يعدم وجود رابطه بررسي وجود يا

 :گرددر تصريح ميصورت زيبدين منظور شکل الي مدل به. گرددمي
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صورت زير تعريم و به H1 يدر مقابل فرض ه( بلندمدت يعدم وجود رابطه)H0 يدراينجا فرض ه
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    محاسباتي و مقادير بحراني ارائه شده توسط پسران و هیکاران را نشان  F يآماره 11جدول 

 .دهدمي
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از حد با ي  زير محاسباتي در حالت F يآماره ،گرددمشاهده مي 11دول  وري اه از جهیان

بلندمدت ب ن متغ رها در  ينت جه وجود رابطه در .نیايدتجاوز مي %33مقادير بحراني در سطح 

 .گردد د مييتا %33سطح 

 ttttt LHPLYPLMCILMPIFLMPI ,1,\  
 تخمين بلندمدت تابع تقاضاي گوشت قرمز

را تخی ن  ARDLشده از روش  توان م ضرايب بلندمدت مدل برآوردمي اانون ،بعد از  ي مراحل

اثر بلندمدت متغ رها  ،مشاهده گرديد ARDLمدل به روش اوتاه مدت اه در تخی ن بزن م، چنان

زيرا مقادير با وقفه متغ ر وابسته  .مدت م سر ن ستروي تقاضاي گوشت قرمز از روي تخی ن اوتاه

اند اه براي مدل ظاهر شده هینن ن برخي متغ رها با وقفه در .ر استن ز بر خود متغ ر وابسته موث

آمده 12نتاي  تخی ن بلندمدت مدل در جدول . اثر قطعي آنها ن از به برآورد بلندمدت مدل داريم

 . است

 t يمتغ رها از آماره يال ه هاشود با توجه به نتاي  حاصل از تخی ن مدل بلندمدت، مشاهده مي

هاي مورد انتظار ضین اينکه هیگي داراي عالمت .شود د مييها تاداري آنمعني با يي برخوردارند و

معکوسي با ق یت آن دارد و اين حااي از  يدر اين مدل تقاضا براي گوشت قرمز رابطه .باشندمي

 .يابدااهش مي %91/1 تقاضا براي آن ،آن است اه اگر ق یت گوشت قرمز ي  درصد افزايش يابد

 ور مستق م با ق یت گوشت مرغ تقاضا براي گوشت قرمز بهاه هد د  نشان ميهینن ن نتاي

اي اه ي  درصد افزايش در ق یت گوشت مرغ تقاضا براي گوشت قرمز را به گونهبه .ارتباط دارد

  ي  درصد افزايش در درآمد اه گردد از جدول مشاهده مي .دهدافزايش مي %91/1 م زان

ز با اثر توزي  گوشت قرم .شوددر مصرف گوشت قرمز مي %22/1 منجر به افزايش ،انندهمصرف

صورت اجراي نظام بر تقاضا مثبت و معنادار و بهتي صورت وارداق یت ایتر از ق یت بازار به

 ياخ ر مربوط به نحوه يمعنا بودن رابطهعلت بي. باشدمعنا ميصورت مثبت و بيبندي بهسهی ه

تناژ محدود و در  اي توزي  شده ضین اينکه دراه گوشت يارانه راچ .باشداجراي س است مذاور مي

گردد توزي  شده، تنها نقاط شهري اشور را ن ز مقا   مع ني از سال اه تقاضا با اوج خود روبرو مي

مصرف )و ن ز اختصاص بخشي از سهم بازار در بر گرفته و لذا با توجه تناژ و زمان محدود توزي 

 .داري بر تقاضا بگذارده اثر معنيبه خود نتوانست( شهري

باشد و حااي از مي 91/1 اشش ق یتي تقاضا براي گوشت قرمز در بلندمدت ایتر از واحد و برابر

اشش متقا   بلندمدت گوشت  .آن است اه گوشت قرمز در بلندمدت ي  اا ي ام اشش است

بودن دو اا  در بلندمدت  باشد اه نشان از جانش نقرمز و گوشت مرغ اوچکتر از ي  و مثبت مي

باشد اه با توجه به ایتر از واحد مي 22/1 اشش درآمدي گوشت قرمز در بلندمدت برابر با .دارد
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عنوان ي  اا ي ضروري در سبد مصرفي خانوارها حااي از مطرب بودن گوشت قرمز به بودن آن

  .باشدمي

 ARDLروش  براي مدل برازش شده با استفاده از ECM آزمون تصحيح خطا

هاي تخی ن مدل ها را قبل از انتخاب تکن  ويژگي مهم اين مدل، آن است اه مشخصات داده

 و ها براي متغ رهاها براساض فرآيند تول د دادهعالوه ساختار وقفهبه .دهداامال مورد آزمون قرار مي

  خواص ا العات مربوط به هر دو  ECM. شوندانتخاب مي ،نه براساض تئوري هاي اقتصادي

هنگامي اه . دهدمدت و بلندمدت مدل را با عدم تعادل در فرآيند تعديل بلندمدت نشان مياوتاه

با هر شواي اه باعث ايجاد عدم تعادل شود ي  فرآيند تعادلي پويا اين  ،هم انباشتگي وجود ندارد

مدت اوتاه نوسانات ECM. بردعدم تعادل را براي رس دن به تعادل بلندمدت به تدري  از ب ن مي

هینن ن اين آزمون تغ  رات متغ ر . دهدمتغ رهاي مدل را به مقادير بلندمدت آنها ارتباط مي

در هر دوره اه دهد نشان مي ECMضريب . سازدقبل مرتبط مي يوابسته را به خطاي تعادل دوره

 ح مدل تصح. گرددمنظور رس دن به بلندمدت تعديل ميدت بهمچند درصد از عدم تعادل اوتاه

اه دهد نشان مي ،برآورد شده ARDL تعادلي بلندمدت اه از روش يخطاي مرتبط با رابطه

در  دار برآورد شده است وو معني -92/1 برابر معادله عرضه ضريب تعديل يا ضريب تصح ح خطا

    بعد تعديل  يمزبور در دوره يهاي موجود در ي  دوره در رابطهاز عدم تعادل %92هر سال 

دار برآورد شده و معني -23/1 برابر تقاضا يمعادله ضريب تعديل يا ضريب تصح ح خطا. شودمي

مزبور  يهاي موجود در ي  دوره در رابطهاز عدم تعادل %23در هر سال اه دهد است و نشان مي

 . شودبعد تعديل مي يدر دوره

، CUSUMهاي با استفاده از آزمون تابع عرضه و تقاضاي گوشت قرمزبررسي استحكام 
CUSUMQ 

هاي توان م از آزمونزده شده در مدل، مي براي بررسي پايداري ضرايب تخی ن ARDLدر روش 

اين . شوداستفاده ميالگو  يهابراي جیالت باق یانده CUSUMQ  و CUSUM  گراف کي

الحظه  ور اه مهیان .(نیودارها در ضی یه آمده است)گردندصورت گراف کي ارائه ميها بهآزمون

قرار % 2بحراني در سطح  ب ن دو خط يدر ناح ه CUSUMQ و CUSUMنیودارهاي  ،شودمي

پايداري الگو قابل  مدل برآورد شده از استحکام مناسبي برخودار بوده واه توان گفت و ميگرفته 

    . تاي د است
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 و پيشنهادات گيرینتيجه

ب ن وزن  شه و ق یت دام زنده با تعداد مثبت  يحااي از وجود رابطهعرضه  يمعادلهنتاي  برآورد 

نتاي   .باشدبا آن مي( جو)هاي تول دمنفي ب ن ق یت نهاده يدام اشتار شده و از  رفي رابطه

دنبال عواملي چون افزايش درآمد و واردات مصرف بهاه دهد مصرف ن ز نشان مي يبرآورد معادله

واانش مثبت ( گوشت گرم قرمز تر ازگوشت قرمز با ق یت پاي ن يعرضه)گوشت قرمز منجید

فروشي اما ق یت خرده .انددهد و افراد اقدام به افزايش تقاضاي خود از گوشت قرمز نیودهنشان مي

هینن ن در اين مطالعه اثر تغ  رات ق یت گوشت مرغ بر  .ت قرمز بر مصرف آن اثر منفي داردگوش

 يمده حااي از وجود رابطهدست آهتقاضاي گوشت قرمز مورد بررسي قرار گرفت اه نتاي  ب

 دنبال افزايش ق یت گوشت مرغ اي اه بهگونهبه .باشدجانش ني ب ن اين دو نوع گوشت مي

اي و اثر توزي  گوشت يارانه اندانندگان اقدام به افزايش مصرف خود از گوشت قرمز نیودهمصرف

 . باشدمعنا مين ز بر تقاضا مثبت و بي

رهاي س استي به شرب زير ارائه تحق ق حاضر، پ شنهادات و راهکابراساض نتاي  حاصل از اجراي 

 . گرددمي

باشد و هینن ن اصلي تول د مطرب مي يعنوان نهادهعلوفه به ،با توجه به اينکه در زيربخش دام

 يعرضهلذا توسعه و پايداري صنعت  .دهدخود اختصاص ميهاي تول د را ن ز بههزينه يسهم عیده

 .باشدیبود و بروز نوسانات ق یتي آن ميظ م بازار علوفه و جلوگ ري از اگوشت قرمز در پي تن

هاي ن عرضه آن از  ريق ايجاد زيرساختبنابراين توجه ويژه به اين بخش با توجه به فصلي بود

 . گرددريزي دق ق در تام ن به موق  از  ريق واردات پ شنهاد ميبرنامه سازي مناسب و ن زذخ ره

اشش شناسايي عنوان ي  اا ي ضروري و بينکه گوشت در سبد مصرفي خانوار بهبا توجه به اي

 عنوان به لحاظ اهی ت غذايي آن بايد به لذا امکان ته ه آن براي جیع ت در حال رشد ،گرديد

رويه و غ رمنطقي محسوب شده و از ايجاد نوسانات و افزايش بياشور اي ترين هدف برنامهمهم

سازي هاي ذخ رهريزي مناسب در جهت ايجاد و افزايش زيرساختبرنامهلذا  .جلوگ ري گردد

صناي  تبديلي و تکی لي مورد ن از زيربخش دام، خريد به موق   يمناسب، توجه جدي به توسعه

 .گرددهاي ذيربط پ شنهاد ميمازاد محصول تول دي و توزي  آن در زمان مناسب توسط دستگاه

هاي تعامالتي ب شتر ايجاد زم نهتوسط نظام بازار لذا گوشت قرمز با توجه به ضرورت تع  ن ق یت 

هاي تول دي جهت تع  ن ق یتي اه مورد توافق دامداران ن ز ز سوي دولت با دامداران و تعاونيا

 ،منظور برخورد با هرگونه افزايش ااذب ق یت در بازاربهضین اينکه  .گرددپ شنهاد مي ،باشد

 . گرددواحد هاي اشتارگاهي اشور پ شنهاد ميافزايش نظارت و بازرسي بر 
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در واق  هرچه  .دارد گوشت قرمز يعرضهاي در انندهق یت دام زنده نقش تع  ن ،مطابق انتظار

ب شتر دام خود به  يجذب سود ب شتر به سیت عرضه يدامداران با انگ زه ،ق یت افزايش يابد

اي گونهها بهیت در حد متناسب با هزينهافزايش ق  يلذا دولت با اجازه .آورندها روي مياشتارگاه

موجبات رونق ب شتر اين بخش را  ،اننده در نظر گرفته شونداه هر دو  رف تول داننده و مصرف

 .فراهم خواهد آورد

فزايش وزن ا ،گوشت قرمز يعرضهگذار بر افزايش هاي تاث ريکي از شاخق ،بر اساض نتاي  مطالعه

لذا  .گرددمي بهبود تغذيه دام مربوط يبه مساله ستق مم ور بهباشد اه دام اشتار شده مي ي شه

 .گرددهاي ذيربط پ شنهاد ميواحدهاي دامپروري از سوي دستگاه توجه ويژه به فعال ت
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 پيوستها
 گوشت قرمزعرضه معادله ديكي فولر تعميم يافته نتايج آزمون  -9جدول 

 نت جه روند عرض از مبدأ  ت بحراني جدولای آماره محاسبه شده SBC ول وقفه به نه متغ ر

LMDPI 1 112812- 213821- *  نامانا 

I(1) LMDPI 1 212313- 913127- * * نامانا 

DLMDPI 1 211121- 213371- *  مانا 

LH1 1 1122391 213821- *  نامانا 

I(1) LH1 1 911337- 913127- * * نامانا 

DLH1 1 219237- 213317- *  مانا 

LWLK 1 212302- 213821- *  نامانا 
I(0) 

LWLK 1 218732- 913127- * * مانا 

LMPG3 1 1103902- 213821- *  نامانا 
I(0) 

LMPG3 1 010309- 913127- * * مانا 

 محاسبات تحق ق: منب 

 .دهنده تفاضل مرتبه اول متغ رهاست، نشانDعالمت 

 
 گوشت قرمزعرضه  معادلهپرون -فيليپسنتايج آزمون  -6جدول 

  ول وقفه متغ ر
آماره محاسبه 

 شده

عرض از  ای ت بحراني جدول

 مبدأ
 نت جه روند

11% 2% 1% 

LMDPI 1 11231201 -213918 -213821 -917210 -*  -نامانا 

I(1) LMDPI 1 21208912 -912937 -913127 -019798 -* * نامانا 

DLMDPI 1 21122810 -213908 -213317 -917909 -*  -مانا 

LH1 1 11192922 213918 -213821 -917210 -*  -نامانا 

I(1) LH1 1 21827912 -912937 -913127 -019798 -* * نامانا 

DLH1 1 21122223 -213908 -213317 -917909 -* - مانا 

LWLK 1 21037123 -213918 -213821 -917210 -*  -نامانا 

I(1) LWLK 1 91188011 -912937 -913127 -019798 -* * نامانا 

DLWLK 1 91221917 -213908 -213317 -917909 -* - مانا 

LMPG3 1 11231011 213918 -213821 -917210 -*  -نامانا 
I(0) 

LMPG3 1 91913923 -912937 -913127 -019798 -* * مانا 

 محاسبات تحق ق: منب 

 .تغ رهاستدهنده تفاضل مرتبه اول م، نشانDعالمت 



 31 (31-26صص)9319زمستان/4شماره/ 4جلد/تحقيقات اقتصاد كشاورزي

 گوشت قرمزعرضه مدت تابع تخمين مدل كوتاه -3جدول 

 معني داري و سطح احتیال tآماره  ضريب متغ ر متغ ر متغ ر

LMDPI (-1)  معني دار [11111] 2183 1130 سرانه گوشت قرمزعرضه وقفه اول لگاريتم 

LH1 معني دار [11198] -2122 11138 لگاريتم ق یت جو 

LMPG3  معني دار [11100] 2110 11183 یت دام زندهلگاريتم ق 

LWLK معني دار [11111] 9132 1121 لگاريتم وزن  شه 

LWLK(-1) معني دار [11107] -2111 -1113 تم وزن  شهيوقفه اول لگار 

     
2R 

 11829 ضريب تع  ن تعديل شده

LM 11328 1ضريب  گرانژ 

F  آمارهF 20129 ف شر 

  محاسبات تحق ق: منب 

 .باشندمي (prob)دهنده مقادير سطح احتیالاعداد داخل پرانتز نشان

 گوشت قرمزعرضه آزمونهاي تشخيص تابع  -4جدول 

 آزمونهاي تشخ ق
 

 هیبستگي سريالي شکل تبعي مدل ناهیساني واريانس

21137 21013 11328 LM(CHSQ) 

 سطح بحراني 11928 11121 11198

 Fآماره  11732 21101 21212

 سطح بحراني 11932 11133 11121

 محاسبات تحق ق: ماخذ

 گوشت قرمزعرضه تابع كرانه نتايج آزمون  -5جدول 

 محدوده مقادير بحراني در سطح
مقدار 

 Fآماره 
 I(1) I(0) رابطه م ان متغ رها

33 %* 3712 %* 33 %* 3712 %* 

01737 01131 91972 21311 1130  ttttt LHLMPGLWLKLMDPIFLMDPI 1,3,\
 

01737 01131 91972 21311 0133  ttttt LHLMPGLMDPILLWLKFLWLK 1,3,\
 

01737 01131 91972 21311 7130  ttttt LHLMDPILWLKLMPGFLMPG 1,,\33
 

01737 01131 91972 21311 19133  ttttt LMDPILMPGLWLKLHFLH ,3,\11
 

 محاسبات تحق ق: منب 

 عرض از مبدا و روندمقادير بحراني درحالت بدون *

                                                 
1 Lagrange multiplier 



 32 رانيادر قرمز گوشت  يعرضه و تقاضا يكنندهتعيين

 گوشت قرمزعرضه نتايج تخمين بلندمدت تابع  -2جدول 

 معني داري و سطح احتمال tآماره  ضريب متغير متغير متغير

LH1 معني دار [11110] -91131 11273 لگاريتم ق یت جو 

LMPG3 معني دار [11113] 21828 11221 لگاريتم ق یت دام زنده 

LWLK معني دار [11111] 81222 11990 لگاريتم وزن  شه 

 تحق قمحاسبات : ماخذ

 . مي باشند (prob)اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح احتیال

 
 معادله تقاضاي گوشت قرمزديكي فولر تعميم يافته نتايج آزمون - 7جدول 

 نت جه روند عرض از مبدأ ای ت بحراني جدول آماره محاسبه شده SBCبه نه  ول وقفه متغ ر

LHP 1 1132322- 213821- *  نامانا 

I(1) LHP 1 112182- 913127- * * نامانا 

DLHP 1 211238- 213371- *  مانا 

LMCI 1 211330- 213821- *  نامانا 
I(0) 

LMCI 1 912883- 213317- * * مانا 

LMPI 1 1191231 213821- *  نامانا 

I(1) LMPI 1 912209- 913127- * * نامانا 

DLMPI 1 013202- 213317- *  مانا 

LYP1 1 110221- 213821- *  نامانا 

I(1) LYP1 1 219832- 913127- * * نامانا 

DLYP1 1 711278- 213317- *  مانا 

 محاسبات تحق ق: ماخذ

 .دهنده تفاضل مرتبه اول متغ رهاست، نشانDعالمت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 (31-26صص)9319زمستان/4شماره/ 4جلد/تحقيقات اقتصاد كشاورزي

 گوشت قرمزاي تقاضمعادله پرون -فيليپسنتايج آزمون  -8جدول 

 آماره محاسبه شده  ول وقفه متغ ر
 ای ت بحراني جدول

 نت جه روند عرض از مبدأ
11% 2% 1% 

LHP 1 11237023 -213918 -213821 -917210 -*  -نامانا 

I(1) LHP 1 11713708 -912937 -913127 -019798 -* * نامانا 

DLHP 1 01131990 -213908 -213317 -917909 -*  -مانا 

LMCI 1 11321222 -213231 -213738 -917173 -*  -نامانا 

I(1) LMCI 1 11873922 -912921 -912309 -019222 -* * نامانا 

DLMCI 1 31283122 -213918 -213821 -917210 -*  -مانا 

LMPI 1 11272091 213231 -213738 -917173 -* - نامانا 

I(1) LMPI 1 21992283 -912921 -912309 -019222 -*  -نامانا 

DLMPI 1 91709312 -213918 -213821 -917210 -* * مانا 

LYP1 1 11780128 -213918 -213821 -917210 -* - مانانا 

I(1) LYP1 1 21917231 -912937 -913127 -019798 -*  -نامانا 

DLYP1 1 71138122 -213908 -213317 -917909 -* * مانا 

 .دهنده تفاضل مرتبه اول متغ رهاست، نشانDعالمت .  سبات تحق قمحا: منب 

 

 تخمين مدل كوتاه مدت تابع تقاضاي گوشت قرمز -1جدول 

 معني داري و سطح احتیال tآماره  ضريب متغ ر متغ ر متغ ر

LMCI(-1) معني دار [11119] 2173 11018 وقفه اول لگاريتم مصرف سرانه گوشت قرمز 

LMPI معني دار [11110] -9199 -11182 اخق ق یت خرده فروشي گوشت قرمزلگاريتم ش 

LYP معني دار [11192] 2192 11128 لگاريتم درآمدسرانه 

LYP(-1) معني دار [11127] 2101 11171 وقفه اول لگاريتم درآمدسرانه 

LHP غ ر معني دار [11220] 11177 111282 لگاريتم ق یت خرده فروشي گوشت مرغ 

LHP(-1) معني دار [11120] 21128 111130 وقفه اول لگاريتم ق یت خرده فروشي گوشت مرغ 

D3 معني دار [11117] 91119 11108 متغ ر مجازي واردات گوشت قرمز 

D2 غ ر معني دار [11170] 1.416 11191 متغ رمجازي نظام سهی ه بندي توزي  گوشت قرمز 

2R 
 1181 دهضريب تع  ن تعديل ش

LM 2132 1ضريب  گرانژ 

F  آمارهF 11123 ف شر 

 .مي باشند (prob)اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقادير سطح احتیال . تحق قمحاسبات : منب 

                                                 
1 Lagrange multiplier 



 30 رانيادر قرمز گوشت  يعرضه و تقاضا يكنندهتعيين

 آزمونهاي تشخيص تابع تقاضاي گوشت قرمز -91جدول 

 آزمونهاي تشخ ق
 

 هیبستگي سريالي شکل تبعي مدل ناهیساني واريانس

11922 11703 213239 LM(HQCS) 

 سطح بحراني (11187) (11983) (11221)

 Fآماره  211231 11210 11288

 سطح بحراني (11131) (11087) (11237)

 تحق قمحاسبات : منب 

 

 تابع تقاضاي گوشت قرمز كرانهآزمون  -99جدول 

 محدوه مقادير بحراني در سطح

 I(1) I(0) رابطه م ان متغ رها Fآمارهمقدار 

33%* 32%* 33%* 32%* 

01737 91322 91972 21203 1111  ttttt LHPLYPLMPILMCIFLMCI ,1,\
 

01737 91322 91972 21203 3131  ttttt LHPLYPLMCILMPIFLMPI ,1,\
 

01737 91322 91972 21203 2111  ttttt LHPLMPILMPILYPFLYP ,,\11
 

01737 91322 91972 21203 9171  ttttt LMCILYPLMPILHPFLHP ,1,\
 

 محاسبات تحق ق: منب  

 مقادير بحراني در حالت بدون عرض از مبدا و روند* 

 

 تخمين بلندمدت تابع تقاضاي گوشت قرمز -96جدول 

 معني داري و سطح احتیال tآماره  ضريب متغ ر متغ ر متغ ر

LMPI دار يمعن [11111] -31122 -11918 لگاريتم ق یت خرده فروشي گوشت قرمز 

LYP1 دار يمعن [11111] 3132 11223 لگاريتم درآمدسرانه 

LHP دار يمعن [11111] 11181 11911 لگاريتم ق یت خرده فروشي گوشت مرغ 

D3 دار يمعن [11111] 0102 11221 متغ ر مجازي واردات 

D2 غ ر معني دار [11123]11129 11129 متغ ر مجازي نظام سهی ه بندي توزي  گوشت قرمز 

 تحق قسبات محا: منب 
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