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 دهیچک

 

درآمد و  راتییگوشت مرغ نسبت به تغ کنندگان مصرف واکنش یبررس ،مطالعه نیا در یاصل هدف

هدف با استفاده از اطالعات و آمار  نیبه ا یابیدست یبرا.  است مدتو بلند مدت کوتاهدر  ها متیق

 یبردار یخطا حیتصح و( VAR) یبردارحیخودتوض یزمان یسر یایپو یالگوها 1381-1353 یها سال

(VECM برآورد شده است. تابع )یآن واکنش (IRF )آن است که مصرف گوشت مرغ  انگریب شدهمحاسبه

 وارد تکانة نیهمچن ؛ردیپذیم حال و گذشته دورةمصرف در  زانیرا از م ریتأث نیشتریب یآت یهادر دوره

است  یدر حال نی. اشودیکاال م نیباعث کاهش مصرف ا مشخص کامالًبه صورت  اول دورةدر  متیبر ق

 زین مدتبلند روابط جینتا. رسدیم صفر به و ابدییمآن کاهش  یاثرگذار زانیو سوم م دوم یها دوره در که

در  رییتغ نیبنابرا ؛ستندین مرغ گوشت یبرا یخوب نیجانش قرمز یهاآن است که گروه گوشت یایگو

 نیهمچن ؛گوشت مرغ در بازار محسوب شود متیق میمناسب در تنظ یابزار تواندیگوشت قرمز نم متیق

 درعمل  در را ییغذا مادة نیاگوشت مرغ  یبرا تقاضا زانیم ،کی از کمتر یمتیقبه کشش خود توجهبا 

به کاهش  یکمتر لیتما کنندگان مصرفآن  متیق شیافزاوجود  باکه  هددیم قرار یضرور یکاالها گروه

 . دارندمصرف آن 

 

 مصرف غ،مر گوشت یآن واکنشتابع  ،یبردار حیتوضخود یالگو :یدیکل یهاواژه

   

 مقدمه
 رانيدر ا نیپروتئ نیتأممنابع  نيترمهم از یکي مرغ گوشت

مربوط  مصرف آمار اساس بر که یطور هب شود، یمحسوب م
 1316تا  1361 یها سال نیب ،یمرکز بانک خانوار بودجةبه 

 یمصرف نیاز کل پروتئ درصد 30از  شیبه طور متوسط ب
درصد از کل  1از  شیب نیهمچن ؛کرده است نیتأمکشور را 

 رگروهيز نةيهزدرصد  32و  یرانيا یخانوارها ناخالص نةيهز
مصرف  ،دوره نيا در. است داده اختصاص خود به را گوشت

 21/71به  لوگرمیک 39و از  داشته شيافزا گوشت مرغ 
 است. دهیرس لوگرمیک

 راتییتغ به کنندگان مصرف واکنش مطالعة ،حال هر هب
 نيا ینیب شیپ ،واقع در است. مهم اریبس درآمد و متیق

 یگذار هيو سرما دیبخش تول زانير برنامه یبرا ها واکنش
 . است دیمف

 رانيا در ،یمصرف جنبةگوشت مرغ از  تیاهمبه  توجه با
 انجامکاال  نيا یتقاضا ساختار نةیزم در یاديز مطالعات

 مطالعةبه  توان یمطالعات م نيا جملةاست. از  شده
Hashemi (1982) هدف با یقیتحق در که کرد اشاره 

 مرغ گوشت یتقاضا برآورد به مرغ گوشت یتقاضا ینیب شیپ
و  است پرداخته دوطرفه یتميلگار یخط یالگو از استفاده با
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و  یشهر یمصرف خانوارها یمقدار یها بر داده هیبا تک
 ازیگوشت مورد ن زانیم خانوار بودجةاز مطالعات  يیروستا

 یها حالت در ینیب شیپ نيکرده است. ا ینیب شیکشور را پ
 یرشد متفاوت برا ريمقاد گرفتننظردر با و مختلف

 صورت گرفته است.  برونزا یرهایمتغ
Safavi (1991) یبه برآورد تقاضا یگريد  مطالعة در 

 یاز جمله گوشت مرغ با استفاده از الگو ینیمحصوالت پروتئ
 پرداخته است.  یخط تميلگار

Ghanbar Adivi (1992) یتقاضا یبررس هدف با زین 
گوشت مرغ را با استفاده از دو  یتقاضا رانيا در گوشت

 کرده برآورد دئاليا باًيتقر یو تقاضا یخط تميلگار یالگو
 Bakhshude (1999)، NajafpoorAlvandiاست. 
در مطالعات خود  زین Naeemifar (2002) و (2002)

 باًيتقر یتقاضا یگوشت مرغ را با استفاده از الگو یتقاضا
 از سپ Falsafian (2004)اند.  کرده یبرآورد و بررس لئاديا

 جمله از گوشت انواع یتقاضا یخوراک یکاالها یبند گروه
 افتهي   میتعم یتفاضل یتقاضا ستمیس اساس بر را مرغ گوشت
مطالعات از انواع  نيا همة در ،. در واقعاست کرده برآورد
گوشت مرغ با  یتقاضا نیروابط ب یبررس یبرا ستايا یالگوها

 یحال در نيامرتبط با آن استفاده شده است.  یرهایمتغ
 یها لیمطالعات مربوط به تحل در ریاخ یهاسالدر  که است

 یاز الگوها گريد یدر کشورها کننده مصرف رفتار یاقتصاد
. از است شده استفاده گسترده صورت به یزمان یسر یايپو

 .Karagiannis et al مطالعةبه  توان یم مطالعات نيا جملة
 یخطا حیتصح یالگو از استفاده با که کرد اشاره (2000)

به  دئاليا باًيتقر یتقاضا ستمیس با 1(VECM) یبردار
 کشور در آن یها فراوردهانواع گوشت و  یتقاضا یبررس

 از استفاده با Wang Bessler (2002). اند  پرداخته وناني
 در گوشت یتقاضا 2 (VAR) یبردارحیخودتوض یالگو
 یمطالعه، تقاضا ني. در ااست  کرده ینیب شیپ را کايآمر

شده  برآوردگوشت گاو، مرغ و خوک به صورت جداگانه 
 حیتصح یالگو ،یبردار حیخودتوض یاست. به دنبال الگو

هر سه نوع گوشت به طور  یبرا زیمتناظر ن یبردار یخطا
 .است شدهجداگانه برآورد 

 Fanili Mazzicchi (2003) یبررس به زین ایتاليا در 
 یبردار یخطا حیتصح یالگو کي قالب در گوشت یتقاضا

                                                                                       
1. Vector Error Correction Model 

2. Vector Autoregressive  

 Ghahremanzade Salami زین راني. در ااند پرداخته
 متیق یزمان یسر یايپو یاستفاده از الگوها با (2008)

 .است کرده ینیبشیپگوشت مرغ را به صورت ماهانه 
 یايپو یالگوها کاربرد یايگو یهمگ شدهمطالعات مرور

از  یکي. هستندتقاضا و مصرف  ینیب شیپ یبرا یزمان یسر
 ینیب شیالگوها در پ نيا يیتوانامسئله  نيا یعلل اصل

 است.  ندهيمناسب مصرف آ
انواع گوشت در  یتقاضا حوزةمطالعات گذشته در  مرور

 عمدةآن است که  یايگو هاآن سةيمقاداخل و خارج و 
 ستايا یالگوها از استفاده با نهیزم نيا در داخل مطالعات

 ايپو یگفت الگوها توانیم که یطور هب ،است گرفته صورت
و  یکاربرد جينتا ارائةدر  شتریب يیداشتن کارا برخالف
در  یداخل مطالعات در یخارج مطالعات در گسترده استفادة

آنکه  ژهيوهب اند،قرار نگرفته توجهنظر مورد  مورد نةیزم
 مدت کوتاه لیرا در جهت تحل یاطالعات مهم ايپو یالگوها

بر تقاضا و نوع ارتباط روابط  مؤثر یرهایمتغ نیروابط ب
. با دندهیم نشان زین را هاآن نیب مدتو بلند مدت کوتاه
با هدف  حاضر مطالعة نه،یزم نيدر ا همطالع نبودبه  توجه
 مرغ گوشت کنندگانمصرف یايپو واکنش یچگونگ یبررس

 و درآمد صورت گرفته است.  هامتیق راتییتغ به رانيا در

 

 ها روش و مواد
 و ندسته کاال کنندة مصرف رفتار بازگوکنندةتقاضا  توابع

 نشان یاقتصاد یرهایمتغ راتییتغ بهرا  هاآن واکنش
از  متأثرهر کاال  یاقتصاد، تقاضا برا یبر اساس مبان .دنده یم
درآمد  نیو مکمل و همچن نیجانش یآن کاال و کاالها متیق

 نيا راتییکننده به تغ مصرف نيبنابرا ؛کننده است مصرف
 تیماه به واکنش نيا شدت. دهد ینشان م واکنش رهایمتغ

. مصرف کل دارد یبستگکننده  مصرف دگاهيکاال از د
 قاعده نیهم از هم کاال کي ازاقتصاد  کيخانوارها در 

 نيا بر. سترهایمتغ نیهم ریتأثو تحت  کندیم تیتبع
به  توان یرا م خانوارها مرغ گوشت مصرف یالگو اساس

 متیگوشت قرمز، ق متیکاال، ق نيا متیاز ق یصورت تابع
گروه گوشت و سطح  یبه استثنا یخوراک یکاالها ريسا

 گوشت سرانةمقدار مصرف  ،درآمد در نظر گرفت. در واقع
 :شود یم فيتعر ريز صورت به مرغ

 (1  )          ),,,( pIpp
otCrch

chC  

Cchدر آن  که یطور هب
 گوشت سرانةمقدار مصرف  
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Potو سرانه درآمد
 یبه استثنا یخوراک یکاالها ريسا متیق 

 . استگروه گوشت 
 يیزا برون ةیاول( فارغ از فرض VAR) یبردارحیخودتوض

 در. شود آزموده زیفرض ن نيکه ا دهد یاجازه م ها متیق
فرض استوار است که هر  نيا برVAR  یالگو کي ،واقع
 ريسا گذشتةو حال و  ریمتغ خود گذشتة ریتأثتحت  ریمتغ
به  یساختار یبرخالف الگوها نيبنابرا ؛الگوست یرهایمتغ

 درونزارا  ریکدام متغ ینظر یمبان کهندارد  یتوجهنکته  نيا
 که شود فرض اگر اساس نيا بر. داند یم برونزاو کدام را 

 مرغ، گوشت مصرف مقدار یرهایمتغ نیب یهمزمان روابط
و درآمد سرانه وجود  قرمز گوشت متیق مرغ، گوشت متیق

است، آنگاه  مؤثر یگريرفتار د حیدر توض کدامدارد که هر
 نيدر ا ،واقع در. ندهست انیقابل ب VAR یالگو باروابط  نيا

وجود داشته  رهایمتغ نیکه ممکن است ب یالگو بازخورد
 نیروابط ب ،یطيشرا نیچن در. شود یدر نظر گرفته م باشد
 یالگو بابر مقدار مصرف گوشت مرغ را  مؤثر یرهایمتغ

VAR گرفتدر نظر  ريز صورتبه  توان  یم Lütkepohl,) 

(2005: 
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Yt ،باالرابطة  در
بردار  n 1  ازn موجود در  ریمتغ

 ؛ستا کي یالگو یرهایمتغ شامل نجايالگوست که در ا
A0 نیهمچن

بردار  n 1  ،از جزء عرض از مبدأA P
بردار 

 nn الگو و ةشدبرآورد بياز ضراet
بردار  n 1  از

 زین تيمز نياز ا باال ی. الگوهستندجزء جمالت خطای الگو 
مانند  یزمان یسر گريد یبرخوردار است که نسبت به الگوها

ARIMA یها وقفه اثر بر عالوه رايدارد؛ ز یشتریب تیعموم 
و  ردیگ یدر نظر م زیرا ن گريد یرهایمتغ یها اثر وقفه خود
 یرفتار مصرف از را یبهتر یهاینیبشیپ تواندیم نيبنابرا
 ةيتجزو  یآن واکنش. به عالوه، با برآورد توابع کند بازگو

در  رییتغ بهرا  رهایمتغ واکنش رهایمتغ ینیب شیپ انسيوار
هر  ینیب شیپ انسيرا در وار رهایو سهم متغ گريد یرهایمتغ
 یبرآورد الگو یبرا. ,Enders)  (2004 کندیمبازگو  ریمتغ

VAR ثابت  انسيوار یالگو یکه جمالت خطا یطيدر شرا
 موجود معادالت از کيهر ،ندارند یاپیپ یهمبستگ و دارند

 یمعمول مربعات حداقل روش با توان یم را ستمیس در
(OLS برآورد )برآوردگر ،حالت نيا در. کرد OLS  سازگار و

 VAR یالگو بي. ضرا (Lütkepohl, 2005)ستکارا
 موجود در یرهایمتغ نیب مدت دهندة روابط کوتاه نشان

 میمستق طور  هب رهایمتغ نیب مدتروابط بلند یول ؛الگوست
رو الگوی  نياز ا .ستیقابل محاسبه ن VAR یاز الگو

 در .شودیمرتبط با آن محاسبه م یبردار یخطا حیتصح
 نيعموماً در قالب ا یبردار یخطا حیالگوی تصح قت،یحق

درونزای انباشته از  ریمتغ K یکه دارا VAR ستمیس باالگو 
 خودرا به  ريز یسيماتروقفه باشد شکل  Pبا  I1 کي مرتبة

 :ردیگیم

(3 )1t t ,t
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π .......Δy y ΔyΓ

Δy uΓ
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βαπ ،باالروابط  در   آن در که شودیم فيتعرβ 
 بيضرا سيماتر و مدتروابط بلند یبردارها سيماتر
 نيا وجود با ؛است مدتبه بلند مدت کوتاهروابط  ليتعد

 کيوجود حداقل  یبردار یخطا حیتصح یالگو برآورد الزمة
 وجود ندآزمو یبرا که الگوست یرهایمتغ نیب همگرا رابطة

 گرفته کار هب وسیجوسل و انسنجوه روش رابطه نيا
 . (Ibid) شود یم

 مقدارمصرف سرانة گوشت مرغ  حاضر، مطالعة در
مربوط  ريمقاد نيکاال در نظر گرفته شده است. ا نيا یتقاضا

با استفاده از آمار  که است( لوگرمی)ک فرد ساالنةبه مصرف 
 استخراج 1361-1353 یهاسال یبودجة خانوار بانک مرکز

آمار مربوط به مصرف سرانه  نکهيبه ا توجهشده است. با 
 خانوار سرانةدر دسترس نبود، آمار مربوط به  میمستق طور به
 سرانةمتوسط  مصرفتا  شد میتقس خانوار بعد نیانگیم بر

 .شودحاصل  فرد
 یهاشاخص به مربوط آمار از زین متیق ازین مورد آمار

 ؛است شده یآور جمع یمرکز بانک یفروشخرده متیق
 قياز طر فرد سرانةاطالعات مربوط به درآمد  نیهمچن

( 1376 سال ثابت متیق)به  خانوار سرانةآمار درآمد  میتقس
 محاسبة یآمده است. برا دست هب خانوار بعد نیانگیم بر
 ،است شده استفاده موزون متیق کي از کاالها ريسا متیق
کاالها از کل  آن نةيهزسهم  ةشدداده وزن که یطور هب

مورد  ةدورآمده است.  دست هب خانوار یخوراک یکاال نةيهز
آمار  نيکه آخر است 1316تا  1353 یها مطالعه شامل سال

 .استو در دسترس  شدهمنتشر
 

 بحث و جینتا
 يیستايا تیوضع ابتدا ديبا VAR یبرآورد الگو یبرا

 طيشرا یبررس ،مطالعه نيا در. شود یبررسالگو  یرهایمتغ
 صورت افتهي میتعم فولر یکيبا استفاده از آزمون د يیستايا
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. بر اساس شود یم دهيد 1ل جدو در آن جينتا که است گرفته
 نیبه هم و بودند ستايناا سطح در رهایمتغ همة جينتا نيا

 شد آزمودهبدون روند  طيدر شرا رهایمتغ اولتفاضل  لیدل
 انگریب جينتا نيآمده است. ا 1 در جدول زیآن ن جيکه نتا

 ی. بررساست کي مرتبةاز  رهایمتغ یتمام بودنانباشته
 زیپرون ن-پسیلیبا استفاده از آزمون ف رهایمتغ يیستايا

 .کردیم ديیرا تأ جينتا نیهم

 

 مرغ گوشت یتقاضا یالگو در موجود یرهایمتغ ییستایا آزمون جینتا. 2جدول 

 ییستایا تیوضع شوارتز اریمع اساس بر نهیبه وقفة تعداد اولدر سطح تفاضل  یمحاسبات آمارة سطح در یمحاسبات آمارة ریمتغ

Cch
 -3/14 -6/84* 2 I(1) 

Pr
 -2/88 -5/32* 1 I(1) 

Pch
 -3/38 -5/30* 1 I(1) 

Ic
 -1/72 -5/23* 1 I(1) 

Pot
 -1/95 -4/72* 1 I(1) 

 نانیاطم درصد 95در سطح  یمعنادار: *     قیتحق یهاافتهي: مأخذ

دو  مناسب وقفة نییتع یبرا ،يیستايا یاز بررس پس
 در آن جينتا که شد دهیسنجمختلف  یارهایوقفه با مع

دو  AIC، LR، HQ یارهایشده است. مع گزارش 3 جدول
اما از آنجا  ؛کنندیم شنهادیوقفه را پ کي SBC اریمع ووقفه 
 شود، یم محسوب کوچک مطالعه نيا در نمونه اندازةکه 

 ؛وقفه قرار گرفته است نییمالک تع SBC اریمع جينتا
 یشده است. الگو نییتع کي نهیبه وقفةتعداد  نيبنابرا

اخالل و  ،جمالت یخودهمبستگ بودن،نرمال نظراز  یبرآورد
 (. 2)جدول  شد ديیتأصحت آن  و یبررس زین ستمیثبات س

 

 VAR یالگو ستمیس ثباتو  یهمبستگ نبود ،یتینرمال آزمون جینتا. 1جدول 

 ستمیس ثبات یتینرمال آزمون یخودهمبستگ آزمون

 معکوس یهاشهیر Jarque Bera رابطه LM test فهقو

1 88/20 1 29/2 21/0 

2 33/29 2 21/2 91/0 

3 12/25 3 22/3 91/0 

2 11/29 2 15/1 18/0 

5 11/22 5 23/3 18/0 

 
 گوشت مرغ یتقاضا VAR یالگو وقفة نییآزمون تع جینتا. 3 جدول

 LR SBC AIC HQ وقفه تعداد
0 - 111/0 35/0 29/0- 
1 128 *28/5- 13/9- 11/9- 
2 *93/20 29/5- *30/8- *21/9- 

 نهیبه وقفة *            قیتحق یها افتهي: مأخذ         

 واکنش نحوة برآوردشده VAR یمهم الگو جياز نتا یکي
 یها گوشت مرغ نسبت به تکانه ةسران مصرف مقدار به

 .است درآمد و ها متیق مانند رهایمتغ ريسا( راتیی)تغ
 شده است.  ارائه 1 نمودار در یآن یهااکنشو نيا یچگونگ

مصرف گوشت مرغ  واکنش نحوة ،نمودار نيا A بخش در
 یآت یهادوره و یجار دورةبر خود آن در  وارد تکانةنسبت به 

 تکانه در نياثر ا ،شود یم مشاهده که طورهمان. است شده ارائه
 واکنش Bشده است. بخش  ليدوره به طور کامل تعد شش
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. دهدیم نشان آن متیق کبارةي رییگوشت مرغ را به تغ مصرف
باعث  مشخص کامالًو دوم به صورت  اول دورةتکانه در دو  نيا

بعد  به سوم دورةاز  یول شود یکاهش مصرف گوشت مرغ م
 ریی. تغرسد یم صفر به و ابديیمآن کاهش  یاثرگذار زانیم

 نشان آن متیق رییتغ اثر برگوشت مرغ  مصرف مالحظةقابل 
 یمتیق راتیینسبت به تغ مدت کوتاه در مرغ گوشت که دهد یم

 متیشوک وارد بر ق ثرا ،C. در بخش استحساس  اریبس
گوشت قرمز بر مصرف گوشت مرغ نشان داده شده است. 

اثر  اول دورةشوک در  نيا ،داستیکه از نمودار پ طورهمان
 باعث سوم و دوم دورةاما در  بر مصرف گوشت مرغ ندارد یاديز

 که دهد یم نشان مسئله نيا. شودیم مرغ مصرف یجزئ شيافزا
 یول شود یممرغ  گوشت نیجانش مدت کوتاه در قرمز گوشت
آن نسبت به  زانیم و دهدیم یرو هوقف کيآن با  یاثرگذار

 اثراست که  یدر حال نيا .است کمتر اریبس مرغ گوشت متیق
داده شده  شانن D( که در بخش درآمد تکانة) یدرآمد راتییتغ

  دورةمرغ در  گوشت مصرف شيافزا باعثو  استقابل مالحظه 
اثر  ني. ااست انينا سوم دورةکه حداکثر اثر آن در  شودیم اول

 .استبه صفر  کيشده و نزد ليتعد بعد دورة سهبه مرور در 
 وارد تکانةگوشت مرغ را به  یتقاضا واکنش زین E بخش

 نيا اساس بر. دهد یم نشان یخوراک یکاالها ريسا متیق بر
 یها در دوره یاست ول یشيافزا اول دورة سهاثر در  نينمودار ا

 در که دهد یم نشان تیوضع نيا. ابديیمکاهش  یبعد
 یبرا نیجانش صورت به یخوراک یکاالها ريسا مدت کوتاه

دو مجموعه مکمل  نيا مدتاما در بلند کنندیگوشت عمل م
مصرف مرغ  واکنش نحوة سةيمقا ،. در مجموعگرنديکدي

 در مرغ گوشت مصرف که دهد یم نشان ها تکانه نينسبت به ا
 متأثرخود و درآمد  متیاز همه از دو عامل ق شیب مدت کوتاه
 در یا کننده نییدو عامل نقش تع نيا گر،يبه عبارت د ؛است

 دارند. مدت کوتاه در مرغ گوشت مصرف نییتع

 
 گرید یرهایمتغ بر وارد یهاتکانه به نسبت مرغ گوشت سرانةمصرف  واکنش توابع. 2 نمودار
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 گوشت مصرف ینیب شیپ انسيوار ةيتجز جينتا 4 جدول
استاندارد  زانیم (SE) دوم ستون. دهد یم نشان را مرغ
 شيافزا زمان طول در که دهدیم نشان را ینیب  شیپ یخطا

 هر در ینیبشیپ یخطا رايز ؛است یعیطب امر نيا. است افتهي
. دارد خود در زین را قبل یهادوره در ینیب شیپ یخطا دوره

 ینیبشیپ انسيوار از ریمتغ هر سهم درصد یبعد یهاستون
Cch) مرغ مصرف

 نيکه در ا طورهمان. دندهیرا نشان م (

مصرف  انسيکل وار اول دورةدر  شود، یجدول مشاهده م
 خود سهم دوم دورةدر  اما ؛خود آن است راتییمربوط به تغ

 مرغ متیق راتییتغ و بوده درصد 67 آن انسيوار از مصرف
(Pch

داده  لیکاال را تشک نيمصرف ا انسيدرصد وار 33/11( 

) درآمد ،است. پس از آن
c

I )انسيوار از درصد نيشتریب 
 لیتشکدرصد است 11به  کينزد که رامصرف  ینیب شیپ
Pr) قرمز گوشت متیق. دهد یم

 یخوراک یکاالها ريسا و (

(Pot
 انسيدرصد از وار 1/0و  1 بیبه ترت اول دورةدر  (

 گريکه نسبت به د دهدیم لیمصرف گوشت مرغ را تشک
 سهم مروربه ،بعد یها  دوره در. دارد یسهم کمتر رهایمتغ

سهم  و کاهش آن ینیب شیپ یخطا انسيوار در مصرف خود
 پانزدهم دورةکه در  یبه طور ابد،يیم شيافزا گريد یرهایمتغ

 در نيا .ابديیم کاهش 37/0خود به  انسيسهم مصرف از وار
گوشت  متیق سرانه، مرغ، درآمد متیکه سهم ق است یحال

 به پانزدهم دورةدر  یخوراک یکاالها ريسا متیقرمز و ق
 افتهي شيدرصد افزا 79/27 و 61/1 ،42/20 ،29/13 بیترت

را منعکس  تیواقع نيداده شد ا حیکه توض یتیاست. وضع
 ریتأثتحت  گرچهاگوشت مرغ  کنندگان مصرفکه  کند یم
 دهندیم رییاز مصرف خود را تغ یآن مقدار متیق راتییتغ
 جاديا یديشد رییتغ خود یمصرف یالگو در کبارهي به یول
 راتییتغ یريپذریتأث نيشتریب لیدل نی. به همکنندینم

 مرغ گوشت مصرف مقدار از یناش هیاول یهادروه در مصرف
 به افراد یمصرف عادات قت،یحققبل است. در  یهاهدور در
 هایخوراک ريسا متیق شيبا افزا اما ستین رییتغ قابل کبارهي

که به  ،درآمد از یسهم کاهش آن تبع به و زمان طول در
 قبل یهامصرف در دوره ریتأث از رسد،یمصرف گوشت مرغ م

 یهادوره در گوشت مصرف و شودیم ستهکا حال مصرف بر
 و ها  یخوراک ريسا متیق شيافزا ریتأثتحت  شتریب یبعد
 نیع در. بود خواهدمرغ  گوشت کنندةمصرف درآمد در رییتغ

 نيشتریو دوم( ب اول یها)دوره مدت کوتاه در ،حال
 افراد یمصرف عاداتبه  مربوطمصرف گوشت مرغ  یريپذریتأث

 مرغ گوشت متیق(، گذشته یهادوره در مرغ گوشت)مصرف 
 ريسا و قرمز گوشت متیق در رییتغ و است افراد درآمد و

 رییتغ بهکه  يیهااستیس نيبنابرا ؛ندارند يیباالاثر  هایخوراک
 ریتأث ،شود منجرسطح درآمد  رییگوشت مرغ و تغ متیق

 مدته کوتا در ژهيوهب مرغ گوشت مصرف بر یتوجه انيشا
 یو درآمد یمتیق یهااستیس ،گريد یانیببه  ؛خواهد داشت

 در ژهيوهب مرغ گوشت مصرف مقدار رییتغ یبرا یمؤثرابزار 
 .ندسته مدت کوتاه

 
 )درصد( مرغ گوشت مصرف ینیبشیپ انسیوار ةیتجز جینتا. 4جدول 

PERIOD S.E Cch
 Pch

 Pr
 Ic

 Pot
 

1 0/10 100 0 0 0 0 
2 0/13 69/83 18/33 1/08 10/64 0/108 
3 0/15 49/90 18/53 1/69 18/79 11/06 
4 0/17 41/25 14/88 1/45 19/72 22/68 
5 0/18 38/16 14/16 1/38 19/70 26/57 
6 0/18 37/38 14/00 1/48 20/09 27/01 
7 0/18 37/06 13/87 1/55 20/61 26/88 
8 0/19 36/97 13/76 1/58 20/98 26/69 
9 0/19 37/02 13/72 1/60 21/11 26/52 
10 0/19 37/05 13/79 1/62 21/06 26/42 
11 0/19 37/01 13/86 1/62 21/00 26/48 
12 0/19 36/89 13/89 1/62 20/88 26/71 
13 0/19 36/73 13/89 1/61 20/73 27/02 
14 0/19 36/53 13/89 1/59 20/57 27/39 
15 0/19 36/29 13/88 1/59 20/42 27/79 

 قیتحق یها افتهي: مأخذ         

ابتدا الزم  رهایمتغ نیب مدتبلند روابط یبررس یبرا اما
 که جدول طورهمان. شود آزموده مدتبلند رابطة وجودبود 

 حداکثر" آمارةدو رابطه و  "اثر وجود" آمارة شود،یم دهيد 5
 ديیتأهمگرا را در الگو  ةرابط کي وجود "ژهيو مقدار
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دو آماره متفاوت است،  جيکه نتا یطيشرا نیدر چن .کنند یم
است که حداقل تعداد بردار همگرا  یا آماره جيمالک عمل نتا

 زین نجايدر ا نيبنابرا ؛(Endres, 2004) کند یم ديیتأرا 

 تعداد آزمون جةینتبه عنوان  مدتبلند رابطة کيوجود 
 .شد انتخاب همگرا روابط

 

 مرغ گوشت یتقاضا یالگو در ییهمگرا مرتبةتعداد  نییآزمون تع جینتا .5 جدول

 (00/0 )سطح آماره  یبحران مقدار (Trace) اثر آمارة ژهیو مقدار  H  1 فرض  0H فرض

0 R = 0 R > 91/0 22/101 35/12 
1 R = 1 R > 13/0 31/52 93/29 
2 R = 2 R > 29/0 22/22 22/22 
3 R = 3 R > 21/0 95/10 28/15 
5 R = 5 R > 01/0 82/1 82/3 

 قیتحق یهاافتهي: مأخذ
 

 مرغ گوشت یتقاضا یالگو در ییهمگرا مرتبةتعداد  نییآزمون تع جینتا. 4جدول  ةادام

 (00/0)سطح آماره  یبحران مقدار (Max Eigen) ژهیو مقدار حداکثر آمارة ژهیو مقدار  H  1 فرض  0H فرض

0 R = 0 R > 91/0 89/33 51/22 
1 R = 1 R > 13/0 58/25 55/21 
2 R = 2 R > 29/0 13/21 25/18 
3 R = 3 R > 21/0 28/12 23/8 
5 R = 5 R > 01/0 82/3 82/1 

 قیتحق یها افتهي: مأخذ

الگو در  یرهایمتغ ،يیآزمون همگرا جيبه نتا توجه با
 نیهمگرا ب ةرابط کيوجود حداقل  یايکه گو ،قسمت قبل

( VECM) یبردار یخطا حیتصح یالگو ست،رهایمتغ
 یگوشت مرغ برآورد شد. الگو یتقاضا یمرتبط با الگو

VECM  یوقفه در الگو کيبه تعداد  توجهبا VAR یبرا 
 یپارامترها که است ريز صورت به مرغ گوشت سرانةمصرف 

 .است شده ارائه 5 جدول آن در ةشدبرآورد
(4) 

DPI

PPC

otc

rchch

tt

ttttLCH

21413

12111

















)

( 

 
 گوشت مرغ یمربوط به تقاضا VECM یبرآورد رابطة بلندمدت الگو جیتان .5جدول  

 t آمارة بیضر ریمتغ شرح بیضر


1

 -11/2 -11/0 مرغ متیق شاخص تمیلگار وقفة 


2

 22/1 02/0 قرمز  گوشت متیق شاخص تمیلگار وقفة 


3

 95/2 11/0 سرانه درآمد تمیلگار وقفة 


4

 28/1 21/0 یخوراک   یکاالها ریسا  موزون  شاخص تمیلگار وقفة 

 88/9 -92/0 لیتعد بیضر- 

 22/5 -32/0 توسعه یها برنامه به مربوط یموهوم ریمتغ- 
 قیتحق یها افتهي: مأخذ

 متیق بيضر شود، یم دهيد 6که در جدول  طورهمان
 نظرکه از  است -61/0 و برابر یمنف مدتبلند در مرغ گوشت

 یمنف عالمتاست.  داریمعن درصد 99 سطح در زین یآمار

 بيضر نيا. کندیم ديیتأ راقانون تقاضا  نیتأم بيضر نيا
 ابزار مدتبلند در یمتیق یهااستیسکه  دهدیم نشان
 بيضر. ندستهمصرف مرغ  یدر الگو رییتغ یبرا یمناسب
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 در یخوراک یکاالها گروه ريسا متیق و قرمز گوشت متیق
 انگریب هاآن یدار یمعن نبود گرچها ؛مثبت است مدتبلند
در مصرف گوشت مرغ است.  رهایمتغ نيکمتر ا تیاهم
که نشان  است 66/0 معادلمثبت و  زیدرآمد ن بيضر

 در هاآن سرانةمصرف  افراد سرانةدرآمد  شيافزا با دهد یم
 یاجرا اثر ،تيدر نها .افتيخواهد  شيافزا مدتبلند

 ریمتغ کي باکه  ،مرغ گوشت مصرف بر توسعه یها برنامه
 نشان و است یمنف ،است شده داده نشان الگو در یموهوم

 عمل درمرتبط با بازار گوشت مرغ  یها برنامه یاجرا دهد یم
 لياز دال یکيداشته است.  یکاال اثر منف نيبر مصرف ا

صنعت  یآزادساز استیس اعمال تیوضع نيا مشاهدة
 جهینت در و دیتول یها نهيهز شيافزا باعث که است یمرغدار

 .است شده کاال نيا متیق
 نيا یمنف عالمت. است -79/0 رابطه نيا ليتعد بيضر

و  کندیم ديیرا تأ رهایمتغ نیب مدتبلند ةوجود رابط بيضر
 روابط تعادل نبوداز  79/0که  دهدیمقدار آن نشان م

 مدتبلند تعادل به و شودیم ليتعد هدور کيدر  مدت کوتاه
  .شودیم کينزد

 ذکر انيشا جهینتچند  ،داده شد حیبه آنچه توض توجه با
  :است

 دایپ یاژهيو گاهيجا ردمم یمرغ در سبد مصرف گوشت. 1
بدان  نيشده است. ا ليتبد یعادت مصرف کيکرده و به 

 به واکنش در يیغذا مادة نياست که کاهش مصرف ا یمعن
 صورت کبارهي به خانوارها درآمد و کاال نيا متیق راتییتغ

به  یاديز زانیبه م هامتیق شيافزا فشار و ردیگینم
  .شودیمنتقل م کنندگان مصرف
قرمز  یهاگوشت گروه آمدهدستهب جينتا اساس بر. 2

 متیق راتییتغ و ستندین مرغ گوشت یبرا یخوب نيگزيجا
 نیبر مصرف گوشت مرغ ندارد. بر هم یاديز ریتأث هاآن

 یبازار برا میتنظ استیگرفت که در س جهینت توانیاساس م
 رییتغ جهینت در و قرمز یهاگوشت شتریب عرضةگوشت مرغ 

 رییتغ یبرا یمؤثرچندان  عامل هاگوشت از گروه نيا متیق
بر  یگريد ديیتأخود  ني. استینمصرف گوشت مرغ 

 .است اول یریگ جهینت
 که استشده  باعث لیدو دل نیهم رسدیم نظر هب .3

 با یعني ؛باشد کي ازگوشت مرغ کمتر  یمتیکشش ق
 کنندگان مصرف یبرا یاديمانور ز یمرغ جا متیق شيافزا
با  جهیو در نت نداردوجود  گريد یکاال با ینيگزيجا یبرا

 ،مصرف در کاهش یاندکگرچه با  ،یانهيتحمل فشار هز
 .دهندیهمچنان به مصرف گوشت مرغ ادامه م

آن است که رفاه  انگریداده شد ب حیکه توض یتیوضع. 4 
 ریتأثتحت  یاديز زانیگوشت مرغ به م کنندگان مصرف

 هب دارد، قرار گوشت بازار در دولت یگذارمتیق یهااستیس
 ايگوشت مرغ  متیق شيبه افزا که یاستیس هر که یطور
 یانهيهز فشار آمدنوارد موجبمنجر شود  هایخوراک ريسا
 رفاه کاهش سبب جهینت در و مرغ گوشت کنندگانمصرف بر
 . شودیم مدتبلند در شانيا

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 559سالمی و جهانگرد: تحلیل رفتار کوتاه مدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران...       
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