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  »ی اقتصاد  ویژه «علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه
  86پاییز/ ششمی بیست و  شماره/هفتمسال                                                                                                  

   گوشت قرمز در ایران برایتخمین تابع تقاضا
  7/7/86:ریخ پذیرشتا      22/9/85: تاریخ دریافت  

              ∗ژاد منصور زراء ن
  ∗∗سعادت مهر مسعود      

  چکیده
و مـدل    1382 - 1356  زمـانی    ی  دورهطی    این مقاله تابع تقاضای گوشت قرمز در ایران        در    

کـه  داد   نـشان     تحقیـق  نتـایج .  اسـت   شـده   انجام  )ARDL(  گسترده  های خود توزیع با وقفه   
 کم کاالیی کاالیی باکشش و در بلند مدت ، نسبت به تغییرات قیمتدتگوشت قرمز در کوتاه م

 هـم    گوشت قرمـز  که   آن است    ی   کننده بیانکشش درآمدی گوشت قرمز      ضریب .کشش است 
 در بلنـد مـدت   تقاضـا بـرای آن    اما؛استی ضروری الدر کوتاه مدت و هم در بلند مدت یک کا      

 متقاطع گوشت قرمز    کششضریب  . دار است از حساسیت بیشتری برخور   نسبت به تغییر درآمد     
جانشینی در بلنـد   این ؛ از جانشین بودن این دو کاال حکایت دارد)مرغ و ماهی ( و گوشت سفید  

 درصد از عـدم تعـادل یـک         58 چنین نشان داد که     نتایج هم  . است کوتاه مدت  شدیدتر از    مدت
ایجاد یک تغییـر در  وری که به ط ، بعد تعدیل می شود  ی   در دوره  ،دوره در تقاضای گوشت قرمز    

ی  بـرا  اثـر خـود را بـر تقاضـا         سـال دو  تا   ،ثیر گذار بر تقاضای گوشت قرمز     أرهای برونزای ت  متغیّ
  . گوشت قرمز در اقتصاد ایران نشان می دهد

  
  :گان کلیدیه واژ

  ARDL ، گوشت سفید، گوشت برای، تقاضا، گوشت قرمز گوشت
  JEL  C13,D12:طبقه بندي 

  

                                                 
 )zarram@gmail.com(ت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازأدانشیار اقتصاد و عضو هی -نویسنده مسئول  ∗
   ن لرستانو عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استاکارشناس ارشد اقتصاد   ∗∗
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 64............................................................تخمین تابع تقاضا برای گوشت قرمز در ایران

 

  مقدمه -1
ین مورد نیاز و امنیت غذایی جمعیـت رو بـه           یمین پروت أ ت ی  گوشت قرمز چه از جنبه        

، جایگاه ویژه ای     بخش کشاورزی  ی   سهم آن در ارزش افزوده     ی  رشد کشور و چه از جنبه     
 تـا تـابع     الزم است  ، غذایی در سبد کاالی مصرف کننده      ی  نظر به اهمیت این ماده    . دارد

 برآورد و پیش بینی میـزان تقاضـای         ، دیگر از طرفی . دتقاضای آن مورد بررسی قرار گیر     
، رهایی مانند قیمت گوشت قرمـز     به متغیّ نسبت   مصرف کنندگان گوشت قرمز و واکنش     

 مـی توانـد بـه       ،و درآمد مـصرف کننـده       )به عنوان کاالی مرتبط   (  سفیدقیمت گوشت   
 ایـن   .نـد ک در تصمیم گیری های اقتصادی مناسب کمک         گذاران و برنامه ریزان    سیاست

بـه تخمـین تـابع تقاضـای         1382 -  1356  مقاله با استفاده از داده های سری زمـانی        
 ی   با استفاده از مدل خـود توزیـع بـا وقفـه            این تحقیق .  می پردازد  گوشت قرمز در ایران   

، از منـابع آمـاری معتبـر        آمار و اطالعـات الزم     .انجام می شود  ) ARDL (     1گسترده
رنامـه  بسازمان مدیریت و      و ، مرکز آمار ایران   هوری اسالمی ایران  مانند بانک مرکزی جم   

تخمین تـابع تقاضـای گوشـت        هدف از تحقیق حاضر     . می شود   ایران جمع آوری   ریزی
، از ایـن رو    . غیر قیمتی تقاضای گوشت قرمز اسـت       های قیمتی و   آگاهی از کشش  قرمز و   

  :دکرن به صورت زیر بیان افرضیه های تحقیق را می تو
  . گوشت قرمز در ایران یک کاالی ضروری است-فال
  . گوشت قرمز در ایران یک کاالی بی کشش است-ب
   . در ایران یک کاالی جانشین برای گوشت قرمز است)مرغ و ماهی(سفید  گوشت -ج
 ی  یـشینه پ ، در بخش دوم   ،پس از مقدمه  .  بخش تنظیم شده است    ششاین مقاله در        

در بخـش سـوم     . می شـود    ارائهر داخل و خارج از کشور        مطالعات انجام شده د    ،تحقیق
 و   روش تحقیق  چهارمدر بخش   .  تقاضای گوشت قرمز در ایران ارائه می شود        نظریمدل  
 کوتـاه   تجزیه و تحلیل نتایج و تخمین روابـط       . گرددمی   بیانبه اختصار     ARDL مدل

 ش ششم به  بخ .در بخش پنجم صورت می گیرد      ی گوشت قرمز  تقاضامدت و بلند مدت     
  . اختصاص داردنتیجه گیری  جمع بندی و

  
  

                                                 
1-Auto Regressive Distributed Lag  
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   تحقیقی  پیشینه-2
              تقریبـاً  ی تقاضـا   سیـستم   بـا اسـتفاده از     در یک تحقیق    ) 1380(ترکمانی  عزیزی و       

 جوامع شـهری و روسـتایی ایـران          را در  ، توابع تقاضای انواع گوشت    )AIDS  (1ایده آل 
 ی  همورد بررسی، سـهم بودجـ     زمانی   ی  ه که در طول دور    داد نتایج نشان    . اند تخمین زده 

 ؛ است  شهری و روستایی کاهش یافته     ی  هاختصاص یافته به گوشت قرمز در هر دو جامع        
 اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی در شهرها بـه            ی  هکه در این دوره، بودج     در حالی 

  . است داشتهتدریج افزایش 
و حداقل  ) OLS(  2های حداقل مربعات معمولی     شبا استفاده از رو   ) 1375(خمسه       

مـرغ و   ( به برآورد توابع تقاضای گوشت قرمـز و سـفید         ) TSLS (3ای  مربعات دو مرحله  
 ی  فرضـیه  ،در این تحقیق  . پرداخته است  ایران   یی و روستا  ی شهر ی  در دو منطقه  ) ماهی
 بـر .  شـده اسـت    انواع گوشـت نیـز بررسـی      از   هر یک     مصرف گیری عادت در مورد     شکل

گوشـت قرمـز در      تنها در مـورد      ،گیری عادت    شکل ی  دست آمده، فرضیه  ه  اساس نتایج ب  
 در مورد گوشت مـرغ و مـاهی     ولی، است شده ی کشور پذیرفته  یمناطق شهری و روستا   

  . شده استرد
بـه تخمـین تـابع      1370 -  1332بـا اسـتفاده از داده هـای سـالیانه           ) 1374 (سالم     

 گوشت کهداد نتایج نشان .  پرداخته است لگاریتمی -خطی دلمبا  تقاضای گوشت مرغ
 .مرغ در مناطق شهری یک کاالی ضروری و در مناطق روستایی یک کاالی لوکس است              

 ولـی  ، اسـت  مناطق شهری و روسـتایی بـا کـشش   مرغ در  گوشتتقاضا برای  ،چنین هم
   . استاز مناطق شهری میزان کشش در مناطق روستایی بیشتر

به بررسی اثر فصلی تقاضا برای گوشـت قرمـز و مـاهی در              ) 2005 (4ن و کالسرا  فیدا    
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مـصرف گوشـت در آنکـارا در                . آنکارا پرداخته اند  

 ت افزایش  شدّ  به ویژه برای مسلمانان در عید قربان به        ؛فصل های مختلف تغییر می کند     
 تقاضـا   امـا ،   بی کـشش    که گوشت قرمز کاالیی   اد  دچنین نشان     تحقیق هم  این. می یابد 

  .  با کشش است نسبت به تغییرات قیمت ماهیبرای

                                                 
1-Almost Ideal Demand System 
2-  Ordinary Least  Square 
3-  Two Stage Least Square 
4-Fidan and Klasra  
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میر ترکیه  زبه تخمین تابع تقاضای گوشت گاو در ایالت ا        ) 2005 (1ورآکجانگ و    میرن    
گوشـت  ، تابعی از قیمت گوشـت گـاو   در این تحقیق تقاضا برای گوشت گاو . ندپرداخته ا 
این تحقیق که بـا   . غ و درآمد مصرف کننده در نظر گرفته شده است          گوشت مر  ،گوسفند

 انجـام  OLSبه روش 1997 -  1995  زمانیی استفاده از داده های ماهیانه و برای دوره 
تر از   میر بزرگ زکه کشش قیمتی تقاضا برای گوشت گاو در ایالت ا         داد  نشان  ،  شده است 

که گوشـت   داد   نشان    تحقیق  نتایج ،چنین هم.  است از این رو یک کاالی با کشش      یک و   
 ی   بـین گوشـت گـاو و گوشـت مـرغ رابطـه             ولـی ،  اسـت  جانشین گوشت گـاو      ،گوسفند

 و حـاکی از تجملـی       تـر از یـک     رگکشش درآمدی گوشت گاو بز    . جانشینی وجود ندارد  
  .بودن این کاال در مناطق مورد مطالعه است

خمـین تـابع تقاضـای انـواع        در یک مطالعه بـه ت     ) 2002( 2همکارانشهوتاسوهوت و       
 کیب داده های مقطعی و سـری زمـانی         این مطالعه از تر   . گوشت در اندونزی پرداخته اند    

 انجـام شـده     4 و وست جاوا   3مربوط به خانوارهای دو ایالت دکی جاکارتا       1996 -  1990
 مـصرف سـرانه آن بـه        ،در این تحقیق برای تخمین تابع تقاضای هر نـوع گوشـت           . است

 قیمت کاالی مرتبط و درآمـد خـانوار بـه عنـوان            ،قیمت خود کاال   ر وابسته و  یّعنوان متغ 
کـه تقاضـا بـرای      داد    نـشان   تحقیق نتایج. رهای توضیحی در نظر گرفته شده است      متغیّ

اما تقاضا برای گوشـت مـرغ نـسبت بـه           ،  است مستقل از درآمد     ،گوشت گاو در اندونزی   
هـای قیمتـی نـشان مـی دهـد کـه              کشش ی  محاسبه. تغییر درآمد بسیار حساس است    
کـشش متقـاطع    .  اما گوشت مرغ باکشش اسـت      ، است گوشت گاو یک کاالی بی کشش     

جانـشین هـای     گوشت گاو و گوشت مرغ       ، در اندونزی  نیز نشان می دهد که    این دو کاال    
  .دیگر هستند خوبی برای هم

ک پرداختـه   به تخمین تابع تقاضای انواع گوشت در مکزیـ        ) 2000( و دیگران    5گالن     
 ایالت  مکزیـک در مقطـع زمـانی      31در این تحقیق از داده های مقطعی خانوارهای         . اند

که گوشت مرغ و گوشـت خـوک بـه          داد     نشان  تحقیق نتایج.  استفاده شده است   1992
.  بی کشش هستند     نسبت به تغییرات قیمت    56/0 و   64/0های قیمتی    ترتیب با کشش  

                                                 
1-Miran and Akgungor 
2-Hutasuhut at al(2002)  
3-Dki Jakarta 
4-West Java 
5-Golan at al(2000)  
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 15/2 و   08/1های قیمتی     ماهی به ترتیب با کشش      گوشت گاو و گوشت    ، دیگر یاز طرف 
  .نسبت به تغییرات قیمت با کشش هستند

 انجام  گرچه تحقیقات مختلفی در مورد تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز در ایران           ا
برخـی از   در  . ؛ تحقیق حاضر از جهـاتی بـا تحقیقـات گذشـته متفـاوت اسـت               شده است 

 OLS از روش    ،)1374(و سـالم    ) 1375( سه خمـ  ی   مطالعه  مانند ،تحقیقات انجام شده  
جـزء فـروض اساسـی در ایـن         که  رها  فرض پایایی متغیّ  که    در حالی  ،شده است استفاده  

در تحقیق حاضر از روش خود توزیع بـا         اما   . نشده است   بررسی ،روش محسوب می شود   
، بـرآورد بـا لحـاظ پایـایی و          استفاده می شود کـه در آن      ) ARDL(وقفه های گسترده    

عزیـزی و   در برخی دیگر از تحقیقات انجام شده ماننـد          . رها انجام می گیرد   متغیّیایی  اپنا
تـابع   ،گونـه تحقیقـات    در ایـن  .  استفاده شده اسـت     AIDSاز روش   ) 1380(ترکمانی  
، گوشت گاو ( و تقاضا برای انواع گوشت        است  گوشت قرمز برآورد نشده     کل برای  تقاضای
 برخـی از    چنـین   هـم  .به طور جداگانه برآورد شده اسـت      .... )  و   ، مرغ ، بره، شتر  گوسفند

 وجود داده هـا و اطالعـات    با توجه بهواست ده سال گذشته  مربوط به   اقل  دحتحقیقات  
. بـسیار مفیـد اسـت     تابع تقاضا   گان از طریق تخمین     ه  ، بررسی رفتار مصرف کنند    جدید

 تحقیـق   که ت؛ حال آن  ی این تحقیقات به صورت برآوردهای غیر پویاس       م، تما عالوه بر آن  
  .استا به صورت پویحاضر 

   روش تحقیق-3
، مبتنی بر فرض    های سنتی در اقتصاد سنجی برای مطالعات تجربی        استفاده از روش      

مـی دهـد کـه در        اما بررسی های انجام یافته در این زمینه نـشان         . رها است پایایی متغیّ 
رهـا ناپایـا   و اغلـب ایـن متغیّ    ت  اساین فرض نادرست    ،  مورد بسیاری از سری های زمانی     

را نـسبت بـه     ی شود و اعتمـاد      له ممکن است سبب بروز رگرسیون جعل      أاین مس . هستند
 همجمعـی در اقتـصاد سـنجی        ی   طبق نظریـه   ،بنابراین. ضرایب برآورد شده از بین ببرد     

اسـتفاده از سـری هـای       هنگـام   هایی در برآورد توابـع        از روش   که ، ضروری است  مدرن
چون ممکـن   . دن توجه داشته باش   همجمعی  پایایی و  ی  لهأتفاده شود که به مس    ، اس زمانی

 1 جوسـیلیوس  –روش همجمعی یوهانـسن    ، پایا از یک درجه نباشند     یرهااست که متغیّ  
          از جملـه   ) ARDL(روش خـود توزیـع بـا وقفـه هـای گـسترده               .نمی تواند مفید باشد   

                                                 
1-Johansen - Juselius   
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ـ       هایی است که در آن     روش  ی  همـه  کـه بایـد   جوسـیلیوس –سنبـر خـالف روش یوهان
رهـا یکـسان    پایـایی متغیّ ی درجـه  کـه  الزم نیست،  یک باشندی   پایا از درجه   یرهامتغیّ

 می توان مدل مناسب را انتخـاب   ،رهاباشد و صرفاً با تعیین وقفه های مناسب برای متغیّ         
          اسـتفاده   ARDL از روش  در ایـن تحقیـق       ، با توجه بـه ایـن مالحظـات        ،بنابراین. کرد

  . می شود
 یافته را می توان به صورت زیر نشان داد          تعمیممدل خود توزیع با وقفه های گسترده           
  ):95 -93:   1378، نوفرستی(

 ∑
=

++=
k

i
titiit UXqLYpLQ

1
0 ),(),( βα  ,     i=1, 2,…, k                )3(  

 عامل وقفه است که به صـورت        L و   ر وابسته متغیّ Yt،  أعرض از مبد   0α  فوق ی  در رابطه 
  :زیر تعریف  می شود

 jtt
j YYL −=                                                                             )4(  

  :داریم 3 ی در رابطه

p
p LQLQLQpLQ −−−= . .  .   -1 2

2
1

1),(                                       )5(  

iq
iqiiii LLLqL ββββ -.  .  .   -1 2

21 −−=),(                                    )6(  

رهـا را مـی تـوان بـه کمـک ضـابطه هـای               تعداد وقفه های بهینه برای هر یـک از متغیّ         
  . تعیین کرد3ینی کو- و حنان2بیزین - شوارز1،یکیآکا

در .  بلند مـدت طـی دو مرحلـه انجـام مـی شـود              ی   تخمین رابطه  ARDL   در روش   
در ایـن   . رهای مـدل آزمـون مـی شـود         بلند مدت بین متغیّ    ی   اول وجود رابطه   ی  مرحله

تر از یک  ر وابسته کوچک  رابطه اگر مجموع ضرایب برآورد شده مربوط به وقفه های متغیّ          

                                                 
1-Akaike   
2-Schwarz - Bayesian  
3-Hannan - Quinn  
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 بـرای آزمـون     ،بنـابراین .  الگوی پویا به سمت تعادل بلند مدت گـرایش مـی یابـد             ،باشد
  ):96-99: 1378، نوفرستی (آزمون شود  باید زیری فرضیه 1،همجمعی

   0H :    ∑
=

≥−
m

i
i

1
01β ) بلند مدتی عدم وجود رابطه(عدم وجود همجمعی       

     1H :    01
1

<−∑
=

m

i
iβ ) بلند مدتی وجود رابطه( وجود همجمعی                          

  :نجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه می شود مورد نیاز برای اt ی کمیت آماره

    
∑

∑

=

∧
=

∧

−
= m

i
i

m

i
i

S
t

1

1
1

β

β
                                                                        )7(  

که در آن 
∧

iS βاستر وابستهانحراف معیار ضرایب وقفه های متغیّ ی ه نشان .  
دوالدو ،  بنرجیتوسط  کمیت بحرانی ارائه شده     و  ه شده    محاسب t ی  آماره ی  مقایسهبا      

 بلنـد مـدت     ی  وجـود رابطـه   مـی تـوان در مـورد        ،   در سطح اطمینان مورد نظر     2و مستر 
   .، قضاوت کردستهای تصحیح خطا مبنای استفاده از مدلکه  ،رها بین متغیّ)همجمعی(

  نتایج تجربی تحقیق -4
   تصریح مدل-4-1

، مبانی نظری تقاضا و مطالعات پیشین در مورد تابع تقاضـا بـرای گوشـت              با توجه به        
مـدل  .   لگـاریتمی تخمـین زده شـد        -خطـی  مدل تقاضا برای گوشت به صورت خطی و       

بـه همـین    . تری است   لگاریتمی از نظر سازگاری با داده ها و تئوری مدل مناسب           -خطی
   . ه شدددلیل از این مدل برای تخمین به صورت زیر استفا

ln Qt = lnC + lnPt + lnPCt + lnYt + Dt + ut                         )8(   

                                                 
1-Cointegration 
2-Banerjee, Dolado and Mestera 
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 Qt .رهاست لگاریتم طبیعی متغیّی نشان دهندهرها متغیّابتدای در  lnدر مدل فوق     
 شاخص قیمت Pt،  ثابتی جمله t  ،C گوشت قرمز در سال ی  مصرف سرانهی  نشانه

یمت گوشت سفید به عنوان کاالی مرتبط با  شاخص قt  ،PCtگوشت قرمز در سال 
 t ، Dtمتوسط درآمد واقعی خانوار در سال  t   ،Ytدر سال ) مرغ و ماهی(گوشت قرمز 

ثیر جنگ بر أ برای بررسی تDtر مجازی  متغیّ. استجمله اخالل utو ر مجازی متغیّ
 - 1359 ی ر  برای دورهاین متغیّ.  گوشت در نظر گرفته شده استی مصرف سرانه

ها دارای   سالی دارای مقدار یک و برای بقیه،  استایران و عراق جنگ ی دورهکه 1367
  .مقدار صفر است

  رها بررسی پایایی متغیّ-4-2
 فـولر   -از آزمـون دیکـی    این کـار    برای  . پردازیم رها می در ابتدا به بررسی پایایی متغیّ         

  آزمـون  خودهمبستگی از  تعیین  برای ،در این زمینه  . استفاده شد ) ADF (1 یافته تعمیم
LMنتایج حاصل در . دشاستفاده   بیزین– و برای تعیین تعداد وقفه ها از شاخص شوارز
  . آمده استی یک شماره جدول

 لگاریتمی با استفاده از -رهای مدل خطیبررسی پایایی متغیّ  -ی یک   شمارهجدول
  ADFآزمون 

 ی  جمله  روند  وقفه  رمتغیّ
  ثابت

آماره 
  آزمون

ی  آماره 
 مکنیون

 در سطح نتیجه
   درصد95احتمال 

LnQt 0  -  +  59/2  02/3  ناپایا  

tLnQ∆ 1  -  +  34/5  03/3  پایا  
LnPt 0  -  +  73/0  01/3  ناپایا  

tLnP∆ 0  -  +  64/3  03/3  پایا  
LnPCt 0  -  +  43/0  02/3  ناپایا  

tLnPC∆ 0  -  +  52/3  03/3  پایا  
LnYt 2  +  +  87/2  67/3  ناپایا  

tLnY∆  1  +  +  12/3  67/3  ناپایا  

tLnY∆∆ 1  -  +  32/3  04/3  پایا  
    Microfit توسط ADFنتایج آزمون : ماخذ  

                                                 
1-Augmented Dickey - Fuller 
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 در LnYtرهای مورد مطالعـه بـه جـز     متغیّی  کلیه،ی یک شماره با توجه به جدول        
ـ ) I)1(( یک ی  از درجه جمعی   درصد   95طح احتمال   س جمعـی   LNYtر هستند و متغیّ

تخمـین مـدل    ،   ناپایا هستند  ،رهای مدل در سطح   چون متغیّ . است) I)2(( دو   ی  از درجه 
با توجـه  ، از طرفی دیگر.  ممکن است که به رگرسیون کاذب منتهی شود      OLSبه روش   

، استفاده از برخوردار نیستند) I) 1((یکسانی  پایایی   ی  رهای مدل از درجه   که متغیّ  به این 
 در ،به همـین دلیـل  .  درست نباشد،ممکن است جوسیلیوس   – یوهانسن  همجمعی روش

  . استفاده شده است) ARDL(این تحقیق از روش خود توزیع با وقفه های گسترده 
تقاضای گوشت قرمز در ایران بـا در        کوتاه مدت     لگاریتمی - خطی از برآورد مدل  پس      

 عرض از   ی  بیزین و حذف جمله     – شوارتز ی  از طریق ضابطه   وقفه   دونظر گرفتن حداکثر    
  .  آورده شده استی دو شمارهدر جدول   نتایج حاصل، به دلیل معنی دار نبودنأمبد

 در کوتاه مدت  تقاضای گوشت لگاریتمی- خطی پویای مدل -ی دو   شمارهجدول
ARDL(1,1,0,0,0)   

  رهامتغیّ  ضرایب    انحراف معیار  t ی آماره سطح احتمال
001/0  991/3  1058/0  4223/0  1−tLnQ 
000/0  218/6-  1991/0  238/1-  tLnP  
000/0  218/7  1187/0  8568/0  1−tLnP  
024/0  435/2  1589/0  3869/0  tLnPC  
000/0  407/5  0217/0  1172/0  tLnY  
155/0  479/1-  0472/0  0698/0-  tD  

R2= 09/85 ,          DW= 1/2 ,         F= 45/24 ( 000/0 ) 
   پیوستی سه شماره  جدول،تحقیقنتایج  :ماخذ        

ت فوق مورد بررسی قرار گرفـت و صـحّ         فروض کالسیک در خصوص تخمین       ی  کلیه     
نـسبت بـه    جا که ایـن مـدل   از آن.  درصد پذیرفته شد   5ها با احتمال خطای کمتر از        آن

های دیگر ترجیح داده شده و نتایج آن مورد تجزیه وتحلیل قرار مـی گیـرد، نتـایج                   مدل
  . می شوده به اختصار ارائی سه شمارهی این مدل در جدول ها آزمون
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   نتایج آزمون های تشخیصی فروض کالسیک -ی سه  ارهشمجدول 
  نتیجه  F ی آماره  LM ی آماره آزمون

0 /7929) 3730/0 (  عدم وجودخود همبستگی  ) 4611/0 (5662/ 0  ییدأت 
0 /7347) 373/0 (  )رمزی(تصریح صحیح   ) 4791 (5234/ 0   ییدأت 

0 /3736170 (  نرمال بودن توزیع   ییدأت - 
1 /0371) 309/0 (  یواریانس ناهمسان  ) 328/0 (79970/ 0   ییدأت 

  نتایج تحقیق: ماخذ

 اسـت و صـحیح   54/24 رگرسـیون برابـر   F ی   آمـاره ی دو     شمارهبا توجه به جدول         
مقدار ضـریب   . دشویید می   أ درصد ت  95بودن کلیت رگرسیون در سطح احتمال بیش از         

 85بـیش از    بـه طـوری کـه      ،، از قدرت توضیح دهندگی باالی مدل حکایـت دارد         تعیین
رهای موجـود در مـدل توضـیح داده         درصد از تغییرات تقاضای گوشت قرمز توسط متغیّ       

  بـاالیی t ی ر آمـاره  ادی از مقـ   Dtر  جز متغیّ  هرهای موجود در مدل ب     متغیّ ی  کلیه. می شود 
 . ییـد مـی شـود     أ درصد ت  5ها با احتمال خطای کمتر از         و معنی دار بودن آن     ندبرخوردار

  .رهای مدل دارای عالمت های مورد انتظار هستند متغیّی یب همهضرا
 مثبـت و معنـی داری بـا     ی   رابطه ،در این مدل تقاضا برای گوشت قرمز در یک دوره              

 ی  تقاضـا بـرای گوشـت قرمـز رابطـه          ،چنـین   هـم  . قبل دارد  ی  آن در دوره  میزان مصرف   
 بـه   ایش در قیمت گوشت قرمز    گونه ای که یک درصد افز       به ، با قیمت آن دارد    یمعکوس

 جـاری کـاهش     ی   در دوره   درصـد  238/1به میزان   برای آن را     تقاضا   مقدار طور متوسط 
، متوسـط مقـدار     یابـد ش  افـزای  دوره یک درصد     یکاگر قیمت گوشت قرمز در      . می دهد 

 بـر کـاهش     ،ینـد هـر دو دوره     آبر.  یابـد  ش می کاه درصد   86/0تقاضا برای گوشت قرمز     
تقاضـا   و گویای آن است کـه        داردداللت  اثر افزایش قیمت گوشت قرمز      میزان تقاضا در    

تقاضـا بـرای   ،  در ایـن مـدل  ،چنـین   هم.با کشش استدر کوتاه مدت برای گوشت قرمز    
 بـه   ، دارد )مرغ و ماهی  (سفید   مثبت و معنی داری با قیمت گوشت         ی  گوشت قرمز رابطه  

در ضا بـرای گوشـت قرمـز را         ، تقا سفید  گوشت  افزایش در قیمت    درصد گونه ای که یک   
وشـت قرمـز و      جانـشین پـذیری گ     ی   فرضیه ، نتیجه  این .دهد درصد افزایش می     387/0

 مثبـت و    ی  رابطهتقاضا برای گوشت قرمز     . می کند  ییدأرا ت در کوتاه مدت     سفیدگوشت  
 درصـد افـزایش در       به گونه ای کـه یـک       ،معنی داری با سطح درآمد مصرف کننده دارد       
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بـه میـزان    بـه طـور متوسـط       ، مقدار تقاضا برای گوشت قرمـز را         نوارهاخادرآمد  متوسط  
   . درصد افزایش می دهد117/0
 است که از با کشش بودن این        -24/1، کشش قیمتی گوشت قرمز      نتایج با توجه به         

 اسـت کـه حـاکی از        117/0شـت قرمـز      کشش درآمدی گو   ،چنین هم. داردحکایت  کاال  
 سـفید گوشت کشش متقاطع گوشت قرمز و . استاه مدت ت در کوضروری بودن این کاال   

دیگـر   همجانشین  در کوتاه مدت     آن است که این دو کاال      ی     کننده  بیان واست   387/0
  .هستند

ه کـ ییـد اسـت     أوقتی قابل ت   )همجمعی (بلند مدت  ی  وجود رابطه  ARDLدر روش       
 مقـدار  در مطلـق  قـ  از که به روش زیـر محاسـبه مـی شـود،     t ی  کمیت آماره قدر مطلق   
 . ن بیشتر باشدبحرانی آ

5.46
0.1058

1-0.42231

S
−==

∑ β

∑ −β
=

=

∧
=

∧

m

1i
i

m

1i
i

t     

ایـن آزمـون در     کمیت بحرانی    قدر مطلق  با   )-46/5 ( محاسباتی ی   آماره ی  مقایسه با     
 ،ه اسـت  دشـ ارائـه   ) 1992( که توسط بنرجـی و همکـارانش         )-43/4(   درصد 95سطح  

 ،اینبنابر. شودمی  ییدأ تی مدلرهابین متغیّ ) همجمعی( بلندمدت   ی  فرضیه وجود رابطه  
در  تخمـین     قرمز در ایران تخمـین زده شـد و نتـایج            گوشت مدت تقاضا برای   مدل بلند 

   : آمده استزیرجدول 
  لگاریتمی تقاضای گوشت قرمز در بلند مدت  - مدل خطی -ی چهار   شمارهجدول

  متغیرها  ضرایب    انحراف معیار  t ی آماره سطح احتمال
041/0  189/2-  3011/0  6592/0-  tLnP  
035/0  269/2  2952/0  6697/0  tLnPC  
000/0  51/15  0131/0  2028/0  tLnY  
112/0  665/1-  0726/0  1208/0-  tD  

LnQt = -0.6592 lnPt + 0.6697 lnPCt + 0.2028 lnYt  - 0.1208Dt 
   پیوستی چهار شماره جدول ،تحقیقنتایج :  ماخذ       

 
 و معنی داری    ند باالیی برخوردار  t ی   از آماره  Dtجز   ه ب رها متغیّ ی  ، کلیه در مدل فوق       
 ی مربـوط  رهـا متغیّ ی  کلیـه   .یید می شـود   أ درصد ت  پنجها با احتمال خطای کمتر از        آن
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 ی  ، تقاضا برای گوشـت قرمـز رابطـه        این مدل در  . های مورد انتظار هستند    عالمتدارای  
دت کـشش قیمتـی تقاضـا بـرای گوشـت قرمـز در بلنـد مـ                . دارد با قیمت آن     یمعکوس
حاکی از آن است که گوشت قرمز در بلند مدت یک کـاالی             و   )659/0 (تر از یک   کوچک

ضـا  ، تقا ، اگر قیمت گوشت قرمز یک درصد افزایش یابد        به عبارتی دیگر  . کم کشش است  
 ،چنین هم. می یابد   درصد کاهش659/0در بلندمدت به میزان به طور متوسط  آن یبرا

 که تقاضا برای گوشت قرمز بـه طـور مـستقیم بـا قیمـت گوشـت                  نتایج  نشان می دهد    
تـر از     کوچـک  گوشت سـفید   گوشت قرمز و     مدت  بلند کشش متقاطع . ارتباط دارد سفید

              کـاال در بلنـد مـدت حکایـت          ودجانـشین بـودن ایـن       از  که  است  ) 67/0 ( یک و مثبت  
 به طـور    ز را ، تقاضا برای گوشت قرم    سفید  گوشت یمتدر ق افزایش  یک درصد    .می کند 
یعنـی   است؛ 203/0 کشش درآمدی گوشت قرمز      .می دهد   درصد افزایش  67/0 متوسط

به ، تلقی می شود ضروری، گوشت قرمز در بلند مدت یک کاالی      نظر مصرف کنندگان   از
بـه   قرمـز را     ، تقاضا برای گوشت   انف کنندگ ر در درآمد مص    کاهش  یک درصد  ری که طو

   .می دهد کاهش درصد 203/0 تنها طور متوسط 
  کـاالیی کـم کـشش      نشان می دهد که گوشت قرمز در بلنـد مـدت            نتایج   ی  مقایسه    

 کـشش متقـاطع     ،چنـین   هـم  .است) 24/1(ا کشش    ب کاالییو در کوتاه مدت      ) 659/0(
.  اسـت ) 387/0(بیشتر از کوتاه مدت     ) 67/0(در بلند مدت    قرمز و گوشت سفید     گوشت  
  کـشش  ی  مقایـسه   .بیـشتری دارنـد    یجانشینقدرت   این دو کاال در بلند مدت        ،بنابراین

های درآمدی تقاضا نیز نشان می دهد که گوشت قرمز هم در بلند مدت و هم در کوتـاه                  
 در بلنـد مـدت از حـساسیت بیـشتری           رچـه گ ا ؛ تلقی می شود   مدت یک کاالی ضروری   

 افزایش در درآمد     گان  هر گاه مصرف کننده    ؛ یعنی نسبت به تغییر درآمد برخوردار است     
  .دن افزایش می دها، تقاضا برای گوشت قرمز ردنواقعی خود را دائمی تلقی کن

 را  ، مبنـای اسـتفاده از الگـوی تـصحیح خطـا           رها بلند مدت بین متغیّ    ی  وجود رابطه      
 .آورد  فـراهم مـی    )مـدت  ندلبه مقادیر تعادلی و ب      کوتاه مدت  نوسانات ی  رتباط دهنده ا(

  . آمده استزیردر جدول آن تخمین زده شد و نتایج الگوی تصحیح خطا  ،بنابراین
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  ی گوشت قرمز  برا تقاضاتصحیح خطای مدل  -ی پنج   شمارهجدول
  ارهمتغیّ  ضرایب     انحراف معیار  tآماره  سطح احتمال

000/0  218/6-  1991/0  238/1-  tLnP∆  
024/0  435/2  1589/0  3869/0  tLnPC∆  
000/0  407/5  0217/0  1172/0  tLnY∆  
000/0  459/5-  1058/0  5777/0-  1−tECT  

1tECT 0.578tLnY 0.117tLnPC 0.387tLnP 1.238tLnQ −−∆+∆+∆−=∆
R2=83.70,        DW= 2.12,       F=25.76(0.000) 

   پیوست 5 جدول،تحقیقنتایج  :ماخذ
       

 درصـد   95با احتمـال بـیش از         ضرایب الگو  ی، تمام همان گونه که مالحظه می شود         
 باالی الگو  نسبتاً قدرت توضیح دهندگیی  ضریب تعیین نشان دهنده    . معنی دار هستند  

ضریب جمله تـصحیح   حائز اهمیت است    چه در مدل تصحیح خطا بیش از همه          آن. است
 همـان .  سرعت تعدیل فرآیند عدم تعادل اسـت ی که نشان دهنده  است  ) tECT−1( خطا

و همجمعـی  است معنی دار و دارای عالمت منفی این ضریب   مالحظه می شود،    طور که   
 آن اسـت    ی  ده کننـ  بیان  و  است -58/0 ین ضریب امقدار  . می کند  ییدأرها را ت  بین متغیّ 

 ی   در دوره  ، در یک دوره   تقاضای گوشت قرمز  در  ایجاد شده    درصد از عدم تعادل      58که  
ثیر گـذار بـر     أی تـ  رهـای برونـزا    ایجاد یک تغییـر در متغیّ      ،بنابراین. بعد تعدیل می شود   
در اقتـصاد ایـران      گوشـت قرمـز      تقاضـای  دو سال اثر خود را بر     تا   ،تقاضای گوشت قرمز  

   .نشان می دهد

   جمع بندی و نتیجه گیری-6
 1356 زمـانی    ی  ر اقتصاد ایران برای دوره    ، تابع تقاضای گوشت قرمز د     در این تحقیق      
 کوتـاه  ، بلند مدت روابط، به صورت  گسترده ی  به روش مدل خود توزیع با وقفه       1382 –

 گوشـت قرمـز     ی  ، مصرف سـرانه    در این تابع   . تصحیح خطا تخمین زده شد      مدل مدت و 
متوسـط    و ) و ماهی  مرغ( گوشت سفید    ، شاخص قیمت  خص قیمت گوشت قرمز   شاتابع  
ـ   یک ،چنین هم. ه است  در نظر گرفته شد    خانوار  واقعی درآمد ر مجـازی بـه منظـور        متغیّ

که  ، در تابع تقاضا در نظر گرفته شد       ثیر جنگ تحمیلی بر تقاضای گوشت قرمز      أبررسی ت 
 گوشت قرمز   بر روی تقاضای  عنی داری   ثیر م أنگ ت جاز نظر آماری معنی دار نبود؛ یعنی        

  که گوشت قرمز در کوتاه مـدت دارای کـشش قیمتـی       دادنتایج نشان     .در ایران نداشت  
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 و در بلنـد مـدت دارای کـشش           اسـت  باکـشش یعنـی    ) 24/1( تر از یک      بزرگ تقاضای
، تقاضا برای   به عبارتی دیگر  . کشش است کم  یعنی  )  659/0(    تر از یک   قیمتی کوچک 

از   اما در بلنـد مـدت      ، است  بسیار حساس  در کوتاه مدت  به نوسانات قیمت     قرمز   گوشت
 مـدی کـشش درآ   ،چنین  هم .استحساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت برخوردار        

به عبـارتی   .  است 203/0 مدت   و در بلند   117/0ی گوشت قرمز در کوتاه مدت        برا تقاضا
              تلقـی ی ضـروری    الد مـدت یـک کـا      ، گوشت قرمز هم در کوتاه مدت و هم در بلنـ           دیگر

 از حـساسیت بیـشتری نـسبت بـه           در مقایسه با کوتاه مـدت      اما در بلند مدت   ،  می شود 
 بـه عنـوان کـاالی مـرتبط بـا           سفید گوشت   ،در این تحقیق   .تغییر درآمد برخوردار است   

در و   387/0 کشش متقاطع این دو کاال در کوتاه مـدت           .گوشت قرمز در نظر گرفته شد     
،  هـم در کوتـاه مـدت و هـم در بلنـد مـدت               سفید گوشت   یعنی ؛ است 67/0بلند مدت   

 جانشینی در بلند مدت بیشتر از کوتاه         قدرت جانشین مناسبی برای گوشت قرمز است و      
 مـدل تـصحیح خطـای        سرعت تعـدیل   ،بر اساس نتایج به دست آمده       .مدت خواهد بود  

وسانات و عدم تعادل هـای کوتـاه مـدت          ن، به طوری که     تقاضا برای گوشت قرمز باالست    
ثیر گذار  أرهای برونزای ت   ایجاد یک تغییر در متغیّ     ، بنابراین .طی دو دوره تعدیل می شود     

مز در اقتصاد    اثر خود را بر تقاضای گوشت قر       ، بعد دو سال تا   ،ی گوشت قرمز   برا بر تقاضا 
  . خواهد دادایران نشان
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  و مĤخذمنابع 
 بانک مرکزی   ،شاخص قیمت خرده فروشی    : جمهوری اسالمی ایران   بانک مرکزی  -1 

  .مختلف های  سال،جمهوری اسالمی ایران
  .های مختلف  سال، مرکز آمار ایران، آماری کشوری سالنامه :مرکز آمار ایران -2
، تهران،   احمد ذیحجه زاده   ی  ترجمه ،اقتصاد خرد  )1381(.، د رابینفیلدو   . ر ،پندیک -3

  .سمت انتشارات
 انـواع گوشـت در      یتخمین توابع تقاضا   )1380(واد ج ،ترکمانی  و عفر ج ،عزیزی -4

  .35-17  ص،34 ی شماره ،وسعهتاقتصاد کشاورزی و  ی فصلنامه ،ایران
بررسی دینامیکی تقاضای گوشت قرمز و سفید در         )1385(حمد علی  م ،خمسه -5

 ی دانـشکده ،  ارشـد  کارشناسیی  پایان نامه،مورد ایران: روستایی هری و مناطق ش
   .دانشگاه شیرازعلوم انسانی 

 ، آزادسازی قیمت گوشت مرغ در ایـران       بررسی سیاست  )1384(اللجـ  ،سالم -6
   .تربیت مدرس دانشگاه کشاورزی ی دانشکده ،ارشد کارشناسی ی ایان نامهپ

 دولـت در قیمـت گـذاری        ی  اندازه گیری آثار مداخله   ) 1381(سین ح ،صادقی -7
اقتـصاد کـشاورزی و    ی  فـصلنامه  ،گوشـت مـرغ   بررسی موردی :محصوالت دامی

  .71 -53ص  ،37 ی ، شمارهتوسعه
 جلد اول ، حمید ابریشمیی  ترجمه ،مبانی اقتصاد سنجی   )1377(امودار د ،گجراتی -8

  .انتشارات دانشگاه تهران،تهران،و دوم
 ،میجانی اکبر ک  ی   ترجمه ،تحلیل اقتصادی  ) 1374(ون، ا  فیلیپس  و ارلز چ ،موریس -9

 .تهراناه انتشارات دانشگ، تهران،جلد اول
،  تهـران  ، واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی      ی  ریشه )1378(حمد، م نوفرستی -10

  .فرهنگی رسا خدمات ی ؤسسهانتشارات م
11-Fidan, H. and Klasra, A.M(2005) Seasonality in Household 

Demand for Meat and Fish: Evidence from an Urban Area, Turk 
J. Vet Anim.  Sci., Vol. 29, pp. 1217-24. 

12-Golan, A. Perloft, J.M. and Shen, E.Z(2000) Estimating A 
DemandSystem with Nonnegativity Constraints: Mexican Meat 
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 Demand,  American Journal of Agricultural Economics, Vol. 92, 
pp. 1-36. 

13- Hutasuhut, M. at al(2000) The Demand for Beef in Indonesia: 
Implication for Australian Agribusiness, Agribusiness Review, 
Vol. 10, pp. 1-10.  

14- Miran, B. and Akgungor,(2005) S The Effect of Mad Cow (BSE) 
Scare on Beef Demand and Sales Loss: The Case of  Izmir, Turk J.  
Vet. Anim., Sci., Vol. 29, pp. 225-31.  

15-Seddighi, H.R. Lawler, K.A. and Katos, A.V(2000) Econometrics 
a Practical Approach, London and New York. 
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  پیوست
  

  خطی در ایران به صورت فرم تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز   -ی یک  شمارهجدول 
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 -ی خطفرمبه صورت تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز در ایران   -ی دو  شمارهجدول 
          لگاریتمی
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تقاضای گوشت  لگاریتمی -مدل پویای خطیتخمین   -ی سه  شمارهجدول 
         أبدون عرض از مبدقرمز 
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                   وشت قرمز در ایرانتقاضای گ بلند مدت مدل تخمین  -ی چهار  شمارهجدول 

  
  
  

  مدل تصحیح خطای گوشت قرمز در ایران تخمین   -ی پنج  شمارهجدول 
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