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چکیده
با توجه به اهمیت کاالي گوشت در سبد مصرفی خانوارهاي ایرانی، در مطالعه حاضر تقاضاي انواع گوشت در ایران 

ناب از تحمیل فرم تابعی خاص بر سیستم تقاضاي ، جهت اجتدر این راستا. مورد تحلیل واقع شد1363-88هايطی سال
. بهره گرفته شد) GODDS(یافته از سیستم تقاضاي تفاضلی تعمیم،تابعی مناسبسیستمانتخاب به منظور و گوشت 

ال دهد که سیستم تقاضاي تقریباً ایدهنشان میGODDSتابعی مناسب در مدل سیستمنتایج حاصل از آزمون انتخاب 
)AIDS (در نهایت مدل .اري بیشتري با رفتار واقعی خانوارهاي ایرانی داردسازگAIDS جهت برآورد توابع تقاضاي

مدي حکایت از آن دارد هاي درآنتایج حاصل از محاسبه کشش. هاي گوساله، گوسفند، مرغ و ماهی بکار گرفته شدگوشت
هاي گوساله و مرغ به عنوان لوکس و گوشتیکاالیهاي گوسفند و ماهی به عنواندر بین خانوارهاي ایرانی گوشت

دهد که براي خانوارهاي ایرانی هاي قیمتی متقاطع نشان میهمچنین، مقادیر کشش. گردندکاالهاي ضروري تلقی می
ها تاثیر کمتري بر مصرف انواع گوشت بیشترین تاثیرپذیري را از قیمت گوشت گوسفند دارند و قیمت سایر گوشت

.مصرف آن دارد

AIDSتابعی، سیستم انتخاب یافته، تقاضاي گوشت، سیستم تقاضاي تفاضلی تعمیم:کلیديهاي واژه
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Abstract
With respect to importance of meat in the Iranian household consumption basket, the demand for all
kind of meats analyzed over the 1984-2010 years, in this study. The generalized ordinary
differential demand system (GODDS) utilized in order to avoid of imposing specific functional
form to estimating meat demand function. Result of the functional form selection test indicates that
the almost ideal demand system (AIDS) is more consistencies with real behavior of Iranian
households. Finally, the AIDS used to estimating demand function of beef, mutton, chicken and
fish. Result of income elasticity implies that mutton and fish are luxury goods, while beef and
chicken are necessity goods among Iranian households. Values of cross-price elastisities show that
the consumption of other kinds of meats is sensitive to price of mutton, while the prices of other
meats have less effect on the mutton consumption.

Keywords: Meat demand, Generalized ordinary differential demand system, Functional form
selection, AIDS

مقدمه
براي مهم و ضروري جزء کاالهاي کاالي گوشت همراه 

، 1388در سال ایرانی بوده است به طوریکه ارهاي خانو
هاي درصد از متوسط هزینه53/26زیرگروه گوشت 

مواد خوراکی و آشامیدنی ساالنه یک خانوار را تشکیل 
. شوداي خانوار را شامل میداده که بیشترین سهم هزینه

اي خانوار به به طور تقریبی سهم هزینهروه، در این زیرگ
گوشت گوساله درصد، 30گوسفند کاالي گوشت ازاي 

5/8و گوشت ماهی درصد29، گوشت مرغ درصد18
همچنین مصرف ساالنه هر خانوار . باشدمیدرصد 

، کیلوگرم7/81براي گوشت مرغ1387ایرانی در سال 
4/17، گوشت گوساله کیلوگرم1/28گوشت گوسفند

بانک (باشد کیلوگرم می4/15گوشت ماهی و کیلوگرم 
با توجه به جایگاه گوشت در سبد ). 1388مرکزي ایران 

غذایی خانوارها و حفظ امنیت غذایی کشور، این گروه 

در در نتیجه . کاالیی همواره مورد توجه دولت بوده است
ایران نیز همانند سایر کشورهاي در حال توسعه، 

لعمل مردم به قیمت انواع گوشت و اینکهاعکسچگونگی 
ه مخارج مصرفی خود نکنندگان چگومصرفبه طورکلی 

دهند، را بین کاالها و خدمات متفاوت تخصیص می
مورد عالقه اقتصاددانان و خاص همیشه از موضوعات 

.)2010البوقادي و االشري (باشد سیاستگذاران می
به فهم دقیق تقاضاي گوشت و خصوصیات آن

منظور ارزیابی دقیق فاکتورهاي اثرگذار بر رفتار 
.از اهمیت خاصی برخوردار استآنگان کنندمصرف 

ترین کننده یکی از قدیمیي مصرفتحلیل تقاضا
در ابتدا . موضوعات در علم اقتصادسنجی کاربردي است

اي جهت برآورد تابع تقاضاي هاي تک معادلهاز تکنیک
ها به سمت بعدها این تحلیلشد که کاالي استفاده می

هايرهیافت.هاي سیستمی سوق داده شدرهیافت
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د که سیستم ننمایسیستمی این اطمینان را ایجاد می
کننده سازگاري بیشتري داشته ا تئوري مصرفبتقاضا 

هاي از جمله سیستم.)1980مولبائوردیتون و (باشد
، تقاضاي روتردامهايتوان به سیستمي مهم میاتقاض

، )QAIDS(1ال درجه دوم، تقریباً ایده)AIDS(ال تقریباً ایده
CBS2 وNBR3اما یکی از مسائل مهمی که . اشاره نمود

هاي تقاضا مطرح در برآورد سیستمدر کارهاي تجربی 
یا همان سیستم تابعی 4گردد، انتخاب فرم تابعیمی

بدین معنی که سیستم تقاضاي انتخاب . باشدمناسب می
ها یعنی با رفتار واقعی ازگاري بیشتري با دادهشده س
انتخاب نادرست سیستم . کنندگان داشته باشدمصرف

تابعی از منابع اصلی ایجاد خطاي تصریح در برآورد 
سیستم تقاضا بوده که شدیداً نتایج حاصله را تحت تأثیر 

هاي اخیر در این زمینه یکی از پیشرفت. دهدقرار می
ایشان . صورت گرفته است) 1999(ویسلزاییلز و توسط

با بسط و توسعه سیستم تقاضاي عمومی ارائه شده 
سیستم تقاضاي تفاضلی معمولی )1993(توسط بارتن

پرکاربردترین ترکیبی ازرا که ) GODDS(5تعمیم یافته
ایشان. ددن، ارائه داباشدمیهاي تقاضاي تفاضلی سیستم

با ایجاد یک مدل این امکان را فراهم ساختند که بتوان
تابعی مناسب و سازگار با سیستم یافته، تقاضاي تعمیم

در در این راستا، . کننده انتخاب نمودرفتار واقعی مصرف
با توجه به اهمیت کاالي مطالعه حاضر سعی خواهد شد 

گوشت در سبد کاالهاي مصرفی و هزینه خانوار، 
به .دگیرتقاضاي انواع گوشت در ایران مورد تحلیل قرار 

توابع تابعی خاص بر سیستم منظور اجتناب از تحمیل 
تقاضاي گوشت، از سیستم تقاضاي تفاضلی معمولی 

شود تا استفاده می) 1999(ویسلز تعمیم یافته اییلز و 
. فرم تابعی مناسبی براي سیستم تقاضا انتخاب گردد

را در اختیار ابزار مفیدي دتواننتایج این مطالعه می

1. Quadratic Almost Ideal Demand Systems
2. Central Bureau of Statistics (CBS) of Research
3. National Bureau of Research (NBR)
4. Functional Form
5. Generalized Ordinary Differential Demand System
(GODDS)

قرار دهد زیرا اینکه خانوارها در برابر یاستگذارانس
مصرف و ترکیب مقادیر ، تغییرات قیمت انواع گوشت

ز ابزارهاي ا،دهندانواع گوشت خود را چگونه تغییر می
هاي ها و سیاستگذاريریزيسیاستی مهم براي برنامه

.باشدغذایی کالن کشوري می
خارج از متفاوتی در داخل و مطالعاتپیش از این نیز 

از . اندکشور به تحلیل تقاضاي انواع گوشت پرداخته
مدلمجدد پارامترسازيبا ) 1997(اییلز و همکاران جمله 

سیستم یافته، بارتن و ایجاد یک مدل تقاضاي تعمیم
کننده تابعی مناسب و سازگار با رفتار واقعی مصرف

کنندگان ه و براي بررسی تقاضاي مصرفانتخاب نمود
اییلز و .کردنداستفاده و ماهی قرمزاي گوشتژاپنی بر
سیستم تقاضاي تفاضلی معمولی با ارائه ) 1999(ویسلز 

ی را ژاپنکنندگان ي مصرفتقاضا، )GODDS(یافتهتعمیم
مورد تحلیل قرار و ماهی قرمز گوشت کاالهاي براي 
به منظور بررسی ) 2006(آدهیکاري و همکاران . دادند

سالمتی مردم در خصوص اثرات افزایش اطالعات
کلسترول بر تقاضاي بازار براي انواع گوشت در امریکا 

با ) 2007(هننبري و هوانگ .بهره گرفتندAIDSاز مدل 
6تفاضلی با منبع مقیدAIDSاستفاده از سیستم تقاضاي 

اقدام به برآورد تقاضاي گوشت در کره جنوبی براي 
تونسور . ودندانواع گوشت داخلی و وارداتی از امریکا نم

هاي فصلی چهارماهه، با استفاده از داده) 2007(و مارش
تقاضاي خانوارهاي آمریکایی و ژاپنی را براي گوشت 

AIDSرا با استفاده از سیستم تقاضاي قرمز و ماهی 

البوقادي و .مورد مقایسه و تحلیل قرار دادندتعمیم یافته 
در به بررسی تقاضاي انواع گوشت ) 2010(االشرفی 

اندرسون ه وخطی پرداختAIDSمصر با استفاده از مدل 
با ترکیب نتایج مدل الجیت اسمی ) 2010(و موسر 

، ترجیحات و تقاضاي AIDSو سیستم تقاضاي 7چندگانه
کنندگان کانادایی را براي فروشی مصرفخرده

6. Restricted source-differential almost ideal demand
system
7. Multinomial Logit www.SID.ir
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اساس میزان چربی موجود محصوالت گوشتی که بر
. تحلیل قرار دادندتفکیک شده بودند، مورد تجزیه و 

قرشی ابهري و صدراالشرافی در داخل کشور نیز 
باایراندرگوشتانواعاقدام به برآورد تقاضاي) 1384(

فلسفیان و . نمودندAIDS تقاضاي سیستماستفاده
تقاضاي انواع گوشت در ایران و ) 1385(همکاران 

ها را مورد پذیري گوشت ماهی از سایر گوشتتفکیک
که براساس ترجیحات ه و بیان نمودند سی قرار دادبرر

کنندگان، گوشت ماهی جدا از سایر انواع مصرف
نیز با استفاده از ) 1386(صمدي . باشدها نمیگوشت

اقدام به تجزیه و تحلیل تقاضاي AIDSسیستم تقاضاي 
نموده 1343-79انواع گوشت در ایران طی دوره زمانی 

را غذاییموادتقاضاي) 1386(باریکانی و همکاران . است
مورد تحلیل قرار AIDSچارچوب سیستم تقاضاي در

ايمطالعهدر) 1387(نجفی و شجري همچنین . اندداده
هاي پویا و را به شکلAIDSمشابه، سیستم تقاضاي 

ایستا براي برآورد تقاضاي مواد غذایی شامل گوشت 
د و قرمز، گوشت پرندگان و گوشت حیوانات دریایی، آر

رشته، نان، لبنیات و تخم مرغ و میوه و سبزیجات در 
قربانی و همکاران . مناطق شهري ایران بکار گرفتند

تقاضاي انواع گوشت در ایران را با استفاده از ) 1389(
طی دوره زمانی AIDSسیستم 1الگوي تصحیح خطاي

.ندمورد بررسی قرار داد81-1367
العات داخلی انجام اساس آنچه که در خصوص مطبر

شده در زمینه تقاضاي انواع گوشت در ایران بیان شد، 
توان نتیجه گرفت که در مطالعات داخل کمتر به می

تابعی مناسب جهت تحلیل تقاضاي سیستم انتخاب 
تابعی سیستم گوشت در ایران پرداخته شده و عمدتاً 

اما در مطالعه . خاصی بر مدل تحمیل گردیده است
گیري از روش ر آن خواهد شد تا با بهرهحاضر سعی ب

تابعی مناسب سیستم ، )1999(پیشنهادي اییلز و ویسلز 
تقاضاي گوشت در ایران شناسائی توابعجهت برآورد 

1. Error correction model

سیستم گردد تا بدین طریق بتوان از بروز مشکل تحمیل 
. تابعی اجتناب نمود

هامواد و روش
هاي مکه در برآورد سیستیکی از مسائل مهمی 

تابعی مناسب سیستم گردد، انتخاب تقاضا مطرح می
بدین معنی که سیستم تقاضاي انتخاب شده . باشدمی

ها یعنی با رفتار واقعی سازگاري بیشتري با داده
هاي اخیر یکی از پیشرفت. کنندگان داشته باشدمصرف

صورت گرفته ) 1999(توسط اییلز و وسلز در این زمینه 
این امکان را فراهم ساختند که بتوان با این محققان . است

تابعی مناسب سیستم یافته، یجاد یک مدل تقاضاي تعمیما
. کننده انتخاب نمودو سازگار با رفتار واقعی مصرف

شده عمومی ارائهایشان با توسعه سیستم تقاضاي 
معمولی تفاضلی مدل تقاضاي،)1993(بارتن توسط 

پرکاربردترین ی ازترکیبرا که ) GODDS(یافته تعمیم
) 1(به شکل رابطه ، باشدمیهاي تقاضاي تفاضلی سیستم

.نمودندبیان 
]1[




N

j
jtjtijitijtiiit pdLnwwQdLnwdw

1
21 )())(()()( 

ضریب ، ijام، iگوشتاي ، ضریب هزینهi، که درآن
پارامترهاي ، ام، iگوشتام در معادله jگوشتقیمت

، 2دلتاي کرونکر، ij، تداخلی
j

jtjtt xdLnwQdLn )()( ،

tittiitو 3یایژدیومقداريشاخص  Yxpw / ، سهم
، کل Ytام، iگوشت ، مقدار تقاضاي xiام، iگوشت ايهزینه

2/1)(ام، tمخارج خانوار در زمان  1,  tiitit www ،
، jtpام، tام در زمان iگوشت ايسهم هزینهمیانگین 

که در مطالعه حاضر ام tدر زمان ام jگوشتقیمت 
هاي گوشت گوسفند، گوساله، مرغ و ماهی قیمت

)4,3,2,1,( jiمقدار دلتاي کرونکر براي حالتی . باشدمی
jiاست، برابر یک و در حالتی که i=jکه  باشد، می

هاي محدودیت). 1990گرین وآلستون (صفر خواهد بود

2. Kronecker’s delta
3. Divisia volume index www.SID.ir
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هاي شامل محدودیتGODDSمدلتئوریکی تقاضا براي
ها jو iکه براي تمام ، همگنی و تقارنپذیريجمع

:شوندبصورت زیر تعریف می
jiij  :تقارن 

j
ij 0:یهمگن

1

,0













i
i

i
ij:ذیريپجمع

فرم ،، شامل سیستم تقاضاي روتردامGODDSفرم 
CBSو NBRآل و دو مدل هیبرید یدهاتفاضلی تقریباً

تابعی مناسب با توجه به سیستم انتخاب . باشدمی
اساس پارامترهاي متداخل هاي اعمال شده برمحدودیت

 وپس .استآمده1جدول که در گیردصورت می
براي انواع گوشت، GODDSاز برآورد سیستم تقاضاي 

هاي لبراي هر یک از مد) 1(جدول هاي محدودیت
به طور جداگانه در مدل CBSوAIDS،NBRروتردام،
GODDSبراي . گردنداعمال و مورد سنجش واقع می

توان از آماره نسبت حداکثر ها، میسنجش این محدودیت
بهره گرفت) LRo()1985(1شده ایتالینردرستنمایی تعدیل

.)1997اییلز و همکاران ؛ 1994موسچینی و همکاران (

هاي مدل تعمیم یافته جهت ارائه فرم محدودیت-1جدول 
بعی مناسبات

هامحدودیت مدل
21

AIDS00
Rotterdam1-1

CBS10
NBR0-1
)1999(اییلز و وسلز :مأخذ

شده، با استفاده از آماره آزمون نسبت درستنمایی تعدیل
هاي تقاضا هاي مربوط به هر یک از سیستممحدودیت

سنجش واقع شده و در نهایت فرم تابعی مناسب مورد 
جهت برآورد توابع تقاضاي انواع گوشت در ایران 

هر یک از کلی فرم .  گرددانتخاب و مورد برازش واقع می
به NBRو AIDS ،CBCي تقاضاي روتردام، هاسیستم

:باشندمیصورت زیر 

1. Italianer

:سیستم تقاضاي روتردام
[۲]t

j
ijtijitit YLndpLndcxLndw   

jiij cc :تقارن 
j

ijc همگنی:0
1

,0









i
i

i
ijc



ذیريپجمع:

,1که در آن،   tiitit LnxLnxdLnx ،
j

jtjtt xdwYdLn ln ،







   )(
2
1

1,, titiit www ،می باشد.

:(AIDS)آل سیستم تقاضاي تقریباً ایده
]٣[

ittti
j

jtijiit uPYLnLnpw   )/(
4



 
j

ij 0:همگنی
jiij  :تقارن

 
i

i
i

ij
i

i 0,0,1 :ذیريپجمع

ام، tدر زمان iگوشتایی ، سهم بودجهitwکه در آن، 
tY مخارج کل در زمان ،t ،امitu تصادفی، ، جزء اخالل
jtp گوشت، قیمتj در زمانt ام وtP شاخص قیمتی ،

شاخص قیمتی، سیستم را غیرخطی این .ترانسلوگ است
. سازدکند که در نتیجه فرایند تخمین را پیچیده میمی

تون و مولبائورید، )غیرخطی بودن(براي حل این مشکل 
به نام از شاخص قیمتی خطی دیگري تفاده اس)1980(

نشان ) 1988(نوهراییلز و آن. کنندرا پیشنهاد میاستون 
دادند که جایگزینی شاخص قیمتی استون بجاي شاخص 

،آوردشکل همزمانی را بوجود میمقیمتی ترانسلوگ، 
AIDSمدل در سمت راست (wit)چرا که متغیر وابسته 

استفاده از وقفه ذا ل. شودنیز ظاهر می)LA/AIDS(خطی 
(wi,t-1)شاخص استون را در)




n

i
titit pLnwPLn

1
,1,

 (

. نمودندپیشنهاد 
:CBSسیستم تقاضاي 

]4[
j

jtijti
t

it
it dLnpcdLnQ

Q
xdLnw )(.

و ،AIDS ،iاین سیستم ضرایب درآمدي مدل 
به صورت ثابت را ،ijc،ضرایب قیمتی مدل روتردام

پذیري را دارا داراست و شرایط همگنی، تقارن و جمع
.تواند برآورد کندبوده و شرط منفی بودن را نیز می
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:NBRسیستم تقاضاي 
[۵]dwit + witdLnQt = βidLnQt + j cij dLnpjt

ضرایب درآمدي مدل روتردام و ضرایب NBRمدل 
. ثابت داراسترا بصورت ضربAIDSقیمتی مدل 

و تقارن را برآورد نیپذیري، همگهمچنین شرایط جمع
. کندکرده ولی شرط منفی بودن را برآورد نمی

هاي تقاضاي یادشده، با پس از براورد سیستم
توان مقادیر استفاده از پارامترهاي برآورد شده می

را 2و غیرجبرانی1هاي درآمدي، قیمتی جبرانیکشش
براي هر یک از که نحوه محاسبه آنها محاسبه نمود

در NBRو AIDS ،CBSروتردام، تقاضاي هاي سیستم
.آمده است2جدول

هاي سیستمي درآمدي و قیمتی در هاکشش-2جدول 
NBRو AIDS ،CBSروتردام، 

کشش مدل
(i) درآمدي

کشش قیمتی 
(ij) غیرجبرانی

کشش قیمتی 
ij) جبرانی

*)

روتردام
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jiij

w
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w
c

AIDS
i

i

w


1ij
i

j
i

i

ij

w
w

w



 )(ijj

i

ij w
w




CBS
i

i

w


1

i

jiiij

w
wwc )(  

i

ij

w
c

NBR
i

i

w


ijj
j

ij

j

i
i w

w
c

w
w  ijj

i

ij w
w
c



1993بارتن : ماخذ

هاي مورد نیاز به صورت سري در مطالعه حاضر داده
زمانی ساالنه کشوري شامل شاخص بهاي مصرف
کننده، متوسط مصرف و مخارج مصرفی ساالنه خانوار 
شهري براي گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت 

هاي زمانی از این سري. باشدمیمرغ و گوشت ماهی
طالعاتی بانک مرکزي جمهوري اسالمی نشریات و بانک ا

.اندگردآوري شده1363-88هايایران طی سال

1. Compensated elasticity
2. Uncompensated elasticity

نتایج و بحث
مقدار مصرف انواع مختلف گوشت را براي 1شکل

نشان 1363-88هاي یک خانوار شهري در طی سال
گردد باالترین مقدار بطوریکه مالحظه می. دهدمی

گوشت هاي اول مربوط بهمصرف گوشت در سال
گوسفند بوده ولی به علت روند کاهشی آن، از سال 

گوشت مرغ جایگزین آن شده که فاصله مصرف 1371
. شودها میآن روز به زور بیشتر از سایر انواع گوشت

هاي بعدي قرار گوشت گوساله و ماهی نیز در رده
ها میزان مصرف گوشت گوساله در این سال. گیرندمی

هاي آخر تا البته در سالته،شیب تقریباً ثابتی داش
مقدار مصرف . حدودي میزان مصرف آن کم شده است

داراي روند تقریباً ثابت بوده 1376گوشت ماهی تا سال 
و بعد از آن با روند بسیار مالیم رو به افزایش بوده 
است، به طوریکه با مقدار مصرف گوشت گوساله 

.نمایدپایی میهم
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ـرم
یلوـگ

ک

گوشت مرغ گوشت گوسفند گوشت گوساله گوشت ماهی

ع گوشت براي یک خانوار شهري مقدار مصرف انوا-1شکل 
1363- 88هاي در طی سال

نتایج برآورد سیستم تقاضاي تفاضلی معمولی تعمیم یافته
به منظور برآورد سیستم تقاضاي تفاضلی تعمیم 

ایستایی سري یافته در ابتدا ضروري بود که ویژگی
بدین . زمانی متغیرهاي موجود در سیستم بررسی گردد

اي و متغیرهاي تفاضل سهم هزینهمنظور ایستایی 
هاي گوشت گوساله، گوشت گوسفند، لگاریتم قیمت

گوشت مرغ و گوشت ماهی و تفاضل لگاریتم شاخص 
و ADFهاي با استفاده از روش) dLnQ(مقداري دیویژیا 

KPSS مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج مربوطه در
. آمده است3جدول 
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ن جدول بیانگر آن است که هاي موجود در اییافته
براي تمامی متغیرها در سطح پنج ADFآماره آزمون 

باشد، به جز دار میدرصد از لحاظ آماري معنی
10اي که در سطح احتمال متغیرهاي میانگین سهم هزینه

KPSSهمچنین، مقدار آماره . باشنددار میدرصد معنی

حتمال براي متغیرهاي یادشده از لحاظ آماري در سطح ا
هاي این دو براساس یافته. باشددار نمیپنج درصد معنی

توان نتیجه گرفت که متغیرهاي لحاظ شده در آزمون، می
ها ایستا در سطح دادهGODDSسیستم تقاضاي 

.هستندI(0)باشند، یعنی می
بودن متغیرها، آزمون همجمعی I(0)پس از اثبات 

عادلی بلندمدت یوهانسون براي بررسی وجود رابطه ت
بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت که نتایج هر دو 

، وجود حداقل سه 1اثرآماره حداکثر ریشه مشخصه و 
بردار همجمعی بین متغیرهاي لحاظ شده در سیستم 

بنابراین، با اطمینان . نمایندتائید میGODDSتقاضاي 
در .توان این سیستم تقاضا را برآورد نمودبیشتر می

براي کاالهاي گوشت GODDSسیستم تقاضاي امه، اد
گوساله، گوسفند، مرغ و ماهی با استفاده از روش 

مورد برآورد قرار (SURE)رگرسیون به ظاهر نامرتبط 
جهت تخمین این معادالت، شروط همگنی و تقارن . گرفت

نتایج حاصل از برآورد مدل . در مدل اعمال گردید
GODDS مقدار ضریب . تگزارش شده اس4در جدول

R2 8932/0(سیستم=R2 (درصد 53داري بیش از و معنی
.باشنداز پارامترهاي مدل، مبین خوبی برازش مدل می

سیستم تابعی مناسبانتخابنتایج 
هاي موجود ، محدودیتGODDSپس از برآورد مدل 

هاي تقاضا به طور براي هر یک از سیستم1در جدول 
اعمال گردید و در نهایت آماره GODDSجداگانه در مدل 

شده محاسبه شد آزمون نسبت حداکثر راستنمایی تعدیل
مقایسه . منعکس شده است5که نتایج مربوطه در جدول 

هاي آزمون نسبت حداکثر راستنمایی تعدیل شده آماره
با CBSوNBR، روتردام،AIDSبراي چهار سیستم 

1. Trace

ا درجه آزادي دو در سطح احتمال بحرانی ب2مقدار 
AIDS، مؤید آن است سیستم تقاضاي )21/9(یک درصد 

در . گرددبه عنوان تنها سیستم تابعی مناسب انتخاب می
به عنوان سیستم تابعی AIDSنتیجه سیستم تقاضاي 

واع گوشت در ایران انتخاب برتر جهت برآورد تقاضاي ان
.گردید

آل تقاضاي تقریباً ایدهنتایج حاصل از برآورد سیستم 
الزم بود که AIDSجهت برآورد سیستم تقاضاي 

ابتدا خصوصیات ایستایی متغیرهاي موجود در مدل 
LA/AIDSاي یعنی سهم هزینه)Wi ( و لگاریتم قیمت

گوشت گوساله، گوسفند، مرغ و ماهی و لگاریتم نسبت 
، بررسی )Ln(Y/P)(مخارج کل به شاخص قیمت استون 

استفاده شد KPSSو ADFبدین منظور از آزمون . گردد
نشان دادند که تمامی متغیرهاي هاهاي این آزمونکه یافته
I(1)باشند، یعنی گیري ایستا مییکبار تفاضلبا یادشده 

همجمعی نجام ازمون ایستایی، آزمونپس از ا.هستند
سه یوهانسون صورت گرفت که نتایج موید وجود حداقل 

بردار همجمعی بین متغیرها لحاظ شده در سیستم 
. باشدرا میAIDSتقاضاي 

در ادامه توابع تقاضاي گوشت گوساله، گوسفند، مرغ 
SUREاز روش AIDSو ماهی در قالب سیستم تقاضاي 

البته، جهت کاربرد این روش، وجود . برآورد گردید
اضا از همبستگی همزمانی بین جمالت اخالل معادالت تق

مورد ) 1980(پاگان -طریق روش پیشنهادي بروچ
مقدار آماره محاسبه شده براي این . سنجش واقع شد
بوده که در مقایسه با مقدار 384/40آزمون برابر با 

توان فرض صفر مبنی بر قطري ، می)2)81/16بحرانی
در کوواریانس جمالت اخالل را-بودن ماتریس واریانس

بنابراین مدل . سطح احتمال یک درصد رد نمود
LA/AIDS با استفاده از روش تخمینSURE برآورد

نتایج برآورد ضرایب سیستم معادالت تقاضاي . گردید
آل گوشت گوساله، گوسفند، مرغ و ماهی با تقریباً ایده

6پذیري در جدول اعمال شروط همگنی، تقارن و جمع
.گزارش شده است
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GODDSبراي متغیرهاي موجود در سیستم KPSSو ADFهاي نتایج مربوط به آزمون- 3جدول

KPSSآماره ADFآماره متغیرKPSSآماره ADFآماره متغیر

(dwp 102/0-083/8*(ایی گوشت مرغ تفاضل سهم هزینه
تفاضل لگاریتم 
گوشت ماهی 

)dLnPf(

*492/6-197/0

(dwb 338/0pw***315/3-143/0-338/6*(ساله ایی گوشت گوتفاضل سهم هزینه
(dwm 189/0bw***952/3-119/0-942/6*(ایی گوشت گوسفند تفاضل سهم هزینه

(dwf 1006/0mw***391/3-137/0-032/8*(ایی گوشت ماهی تفاضل سهم هزینه
(dLnPp 269/0fw***308/3-134/0-871/4*(ل لگاریتم گوشت مرغ تفاض

(dLnPb 338/0-872/6*(تفاضل لگاریتم گوشت گوساله 
(dLnPm 2006/0-700/6*(تفاضل لگاریتم گوشت گوسفند 

تفاضل لگاریتم 
شاخص مقداري 

(dLnQ)دیویژیا 

*467/5-323/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ. دارند% 10و %  5، %1سطح احتمال داري در رتیب داللت بر معنیبه ت*** و **، *

براي انواع گوشتGODDSمقادیر ضرایب برآورد شده سیستم تقاضاي -4جدول 
گوشت ماهیگوشت مرغگوشت گوسالهگوشت گوسفندمعادله/ پارامتر

im
*183/0
)324/3(

ib
0326/0-

)869/0-(
* *1036/0
)607/2(

ip
*157/0-
)81/8-(

* *0214/0-
)402/2-(

*187/0
)79/7(

if
0079/0

)389/0(
*0504/0-
)198/3-(

0091/0-
)648/0-(

0516/0

i
*0913/0
)945/2(

*0598/0-
)644/2-(

0392/0-
)134/1-(

0021/0
)059/0(

i
*0098/0-
)956/2-(

0089/0
)435/0(

0065/0
)458/1(

0024/0
)704/0(

1
00358/0

)135/0(

2
*947/0-
)934/5-(

32/446Log-liklihood function=8932.02 R
.باشدمیtاعداد داخل پارانتز بیانگر مقدار آماره . درصد دارند10و 5، 1داري در سطح احتمال به ترتیب داللت بر معنی*** و **، *

هاي نسبت حداکثر راستنمایی معمولی و تعدیل شده جهت انتخاب فرم تابعی آماره آزمون-5جدول 
تعدیل شدهL(0)LRLRمدل

GODDS32/446--
AIDS06/45148/943/8

Rotterdam92/3668/158332/141
CBS43/43278/27724/24

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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الزم به ذکر است که متغیر مجازي سالهاي جنگ 
ضریب . نیز در مدل لحاظ گردیده است) D68(تحمیلی 

R2ت و سیستم تقاضا از معادالباالي هر یک
)9732/0=R2 (داري بیشتر پارامترهاي مدل، و نیز معنی

همچنین جهت . باشدمبین خوبی برازش سیستم می
سنجش وجود خودهمبستگی بین اجزاي اخالل سیستم 

براي استقالل 1از آزمون خطاي تصریح چند متغیره رائو
جمالت اخالل که به صورت یک آزمون نسبت حداکثر 

بر این اساس، آماره . ست، استفاده گردیدراستنمایی ا
محاسبه شده براي آزمون نسبت حداکثر راستنمایی 

بوده که در مقایسه با 0488/0برابر با ) LR(معمولی 
داري بحرانی با درجه آزادي یک در سطح معنی2مقدار

، فرض وجود همبستگی بین جمالت )84/3(پنج درصد 
.گرددت تقاضاي انواع گوشت رد میاخالل معادال

هاي تقاضانتایج محاسبه کشش

با استفاده از پارامترهاي برآورد شده سیستم 
هاي قیمتی و درآمدي آل خطی، کششتقاضاي تقریباً ایده

7براي انواع گوشت محاسبه گردیدند که نتایج در جدول 
هاي خودقیمتی غیرجبرانی هر یک از کشش. آمده است

گوسفند، مرغ و ماهی مطابق اع گوشت گوساله،انو
. باشندمی) کوچکتر از صفر(انتظارات تئوریکی، منفی 

بیشترین مقدار مطلق کشش خودقیمتی غیرجبرانی 
) -897/0(و گوساله ) -169/1(مربوط به گوشت گوسفند 

مقدار مصرف گوشت گوسفند دهد باشد که نشان میمی
. ی بسیار حساس استو گوساله نسبت به تغییرات قیمت

در این بین گوشت مرغ کمترین حساسیت را نسبت به 
مقادیر ). -798/0(دهد تغییرات قیمتی نشان می

هاي جبرانی که در واقع جبرانی براي اثرات کشش
مقادیر . گزارش شده است8درآمدي هستند، در جدول 

هاي خودقیمتی هر چهار نوع گوشت مطابق کشش
هاي قیمتی کشش. باشندفی میانتظارات تئوریکی، من

متقاطع، روابط جانشینی و یا مکملی بین کاالها را نشان 

1. Rao

قیمتی متقاطع مثبت بر وجود رابطه کشش. دهندمی
جانشینی و کشش قیمتی متقاطع منفی بر وجود رابطه 

. مکملی بین کاالها داللت دارد
هاي، به طور کلی کشش8با توجه به نتایج جدول 

گوسفند، گوساله، مرغ و ماهی متقاطع گوشتقیمتی
باشند که این امر موید آن نسبت به همدیگر مثبت می

ها یک رابطه است که رابطه موجود بین این گوشت
رقابتی بوده که داللت بر وجود رابطه جانشینی بین این 

البته کشش قیمتی متقاطع بین گوشت . ها داردگوشت
داللت بر مکمل بودن این گوساله و ماهی منفی بوده که

. باشددو کاال دارد که یک نتیجه دور از انتظار می
با توجه به کمتر بودن کشش قیمتی متقاطع گوشت 

*=317/0(گوسفند نسبت به گوشت گوساله 
mb( از ،

قیمتی متقاطع گوشت گوساله نسبت به گوشت کشش
*=708/0(گوسفند 

bm(توان نتیجه گرفت که اگرچه ، می
گوشت  در   بین   خانوارهاي   ایرانی   این دو نوع

ولیشوندمیتلقی جانشینبصورت   کاالهاي
گوساله در مقابل تغییرات گوشت  مصرف حساسیت

قیمت گوشت گوسفند بیشتر از حساسیت مصرف 
له گوشت گوسفند در مقابل تغییرات قیمت گوشت گوسا

توان براي سایر انواع گوشت این وضعیت را می. است
اما بیشترین میزان کشش جبرانی . نیز تفسیر نمود

مربوط به کشش متقاطع گوشت گوساله نسبت به گوشت 
ها نشان همچنین بررسی مقادیر کشش. گوسفند است

-دهد که بیشترین تاثیر بر مصرف انواع گوشت می
انواع گوشت، یعنی بدون بدون در نظر گرفتن قیمت خود 

از سوي قیمت گوشت گوسفند - لحاظ کشش خود قیمتی
به عبارت دیگر مصرف انواع گوشت بیشترین .باشدمی

پذیري را از سوي قیمت گوشت گوسفند دارند و تاثیر
قیمت سایر انواع گوشت تاثیر کمتري بر مصرف آنها 

رابطه جانشینی بین گوشت ماهی و گوشت گوسفند .دارد
، قویترین رابطه رقابتی در بین انواع مختلف)598/0(

مصرف تغییرات قیمت گوشت ماهی، مقدار. استگوشت 
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براي انواع گوشتLA/AIDSمقادیر ضرایب برآورد شده مدل -6جدول 

معادله
پارامترها

گوشت ماهیگوشت مرغگوشت گوسالهگوشت گوسفند

im
**0777/0-
)967/1-(

ib
***0519/0
)63/1(

0275/0-
)805/0-(

ic
*0445/0-
)800/2-(

**0209/0
)997/1(

*0548/0
)7009/2(

if
0114/0

)536/0(

**0409/0-
)563/2-(

***0162/0
)76/1(

1338/0

i
**0252/0
)825/1(

***0288/0-
)894/1-(

**0187/0-
)864/1-(

0295/0

i
*994/0
)65/7(

*297/0
)745/3(

1289/0-
)857/0-(163/0-

D68

0202/0-
)459/1-(

0039/0-
)455/0-(

0129/0
)745/0(

0112/0

R29804/06804/09530/0-
423/251Log-liklihood function=9732/0=2Rسیستم

. باشدمیtاعداد داخل پارانتز بیانگر مقدار آماره .دارند% 10و %  5، %1داري در سطح احتمال به ترتیب داللت بر معنی*** و **، *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

نی تقاضاي انواع گوشت در ایرانهاي غیرجبراکشش- 7جدول 
ماهیمرغگوسالهگوسفندنوع گوشت

)(گوسفند mj169/1-116/00969/0-0255/0
)(گوساله bj322/0897/0-141/0192/0-

)(مرغ cj168/0-076/0798/0-059/0
)(ماهی fj0255/0-607/0-107/0856/0-

هاي جبرانی تقاضاي انواع گوشتکشش-8جدول 
ماهیمرغگوسالهگوسفندنوع گوشت

)(گوسفند *
mj721/0-317/0171/0102/0

)(گوساله *
bj708/0934/0-373/0125/0-

)(مرغ *
cj286/0279/0527/0-137/0

)(ماهی *
fj598/0328/0-478/0749/0-

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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را در مقایسه با تغییرات مصرف گوشت گوسفند
گوشت ماهی نسبت به تغییرات قیمت گوشت گوسفند، 

رابطه بین گوشت گوساله و . سازدکمتر متاثر می
ینی است که در آن، گوشت مرغ بصورت رابطه جانش

میزان تاثیر تغییرات قیمت گوشت مرغ بر تغییرات 
، بیشتر از میزان تاثیر )373/0(مصرف گوشت گوساله 

تغییرات قیمت گوشت گوساله بر مصرف گوشت مرغ 
.باشدمی) 279/0(

هاي درآمدي براي گوشت گوسالهمقادیر کشش
برابر با، مرغ056/1برابر با، گوسفند857/0برابر با

براین . بدست آمده است173/1برابر با و ماهی 9302/0
براي هر چهار نوع گوشت هاي درآمديکششاساس،

مثبت بوده که این مساله نمایانگر نرمال بودن این کاالها 
دهد که کششهاي تحقیق نشان مییافته. باشدمی

درآمدي گوشت ماهی و گوشت گوسفند بزرگتر از یک 
این مساله مؤید آن است که این دو نوع باشد کهمی

گوشت، در بین خانوارهاي ایرانی به عنوان کاالهاي 
به عبارت دیگر، اگر میانگین . گردندلوکس تلقی می

درآمد خانوارهاي ایرانی یک درصد تغییر کند، میزان 
تقاضاي این خانوارها براي گوشت ماهی و گوسفند به 

. کندرصد تغییر مید056/1و 173/1ترتیب به مقدار 
و مرغ ) 857/0(کشش درآمدي گوشت گوساله 

دهد که این دو نوع گوشت در سبد نشان می) 9302/0(
مصرفی خانوارهاي ایرانی به عنوان دو کاالي ضروري 

در این میان، گوشت گوساله داراي . گردندقلمداد می
لذا گوشت گوساله در . باشدکمترین کشش درآمدي می

ترین کاال نوع گوشت به عنوان ضروريبین این چهار 
. گرددکنندگان ایرانی تلقی میبراي مصرف

گیرينتیجه
در مطالعه حاضر به منظور اجتناب از تحمیل 

تابعی خاص براي برآورد سیستم تقاضاي سیستم
نتایج . بهره گرفته شدGODDSگوشت در ایران از مدل 

یت از تابعی حکاسیستمحاصل از آزمون انتخاب 

هاي تقاضاي گوشت براي دادهAIDSمناسب بودن مدل 
پارامترهاي سیستم پس از برآورد . در ایران دارد

هاي قیمتی و آل خطی، کششتقاضاي تقریباً ایده
هاي کشش. درآمدي براي انواع گوشت محاسبه گردیدند

خود قیمتی غیرجبرانی هر یک از انواع گوشت گوساله،
مطابق انتظارات تئوریکی، منفی گوسفند، مرغ و ماهی 

براي هر هاي درآمديکشش. بودند) کوچکتر از صفر(
یانگر نرمال بودن این بچهار نوع گوشت مثبت بوده که 

دهد که کششهاي تحقیق نشان مییافته.استکاالها 
درآمدي گوشت ماهی و گوشت گوسفند بزرگتر از یک 

ن دو نوع باشند که این مساله مؤید آن است که ایمی
گوشت، در بین خانوارهاي ایرانی به عنوان کاالهاي 

کشش درآمدي گوشت گوساله و .گردندلوکس تلقی می
مرغ نشان داد که این دو نوع گوشت در سبد مصرفی 
خانوارهاي ایرانی به عنوان کاالي ضروري قلمداد 

در این میان، گوشت گوساله داراي کمترین . گردندمی
ا توجه به اینکه گوشت گوساله و ب. کشش درآمدي بود

مرغ در بین خانوارهاي ایرانی جزو کاالهاي ضروري 
در اتخاذ که دولت گردد شوند، توصیه میتلقی می

باهاي قیمتی براي این کاالهاها و سیاستتصمیم
.عمل نمایداحتیاط بیشتري 

هاي خود قیمتی جبرانی هر چهار نوع مقادیر کشش
با توجه . ظارات تئوریکی، منفی بودندگوشت مطابق انت

به طور کلی هاي خود قیمتی جبرانی، به نتایج کشش
گوسفند، گوساله، مرغ قیمتی متقاطع گوشتهايکشش

که این امر داللت بوده و ماهی نسبت به همدیگر مثبت 
.ها داردبر وجود رابطه جانشینی بین این گوشت

ها، به این کششهاي مربوط همچنین با توجه به یافته
توان نتیجه گرفت که اگرچه گوشت گوسفند و می

گوساله در بین خانوارهاي ایرانی بصورت کاالهاي 
شوند ولی حساسیت مصرف گوشت جانشین تلقی می

گوساله در قبال تغییرات قیمت گوشت گوسفند بیشتر از 
حساسیت مصرف گوشت گوسفند در قبال تغییرات 

ن وضعیت براي سایر ای. قیمت گوشت گوساله است
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در مجموع مقدار . باشدانواع گوشت نیز صادق می
مصرف انواع مختلف گوشت بیشتر متاثر از قیمت 

لذا، . باشد تا قیمت سایر انواع گوشتگوشت گوسفند می
گذاري در شود دولت در خصوص سیاستتوصیه می

بازار گوشت گوسفند از جمله سیاست خودکفایی و 

و هاي تولیديتغییر قیمت نهادههاي مربوط بهسیاست
، حساسیت باالي مردم در هایارانهسازي هدفمند

مصرف انواع گوشت نسبت به تغییرات قیمت گوشت 
.گوسفند را مدنظر قرار دهد
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