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فرآورده های پروتئینی به خصوص گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخم مرغ از ضرروری ترری

کاالهرا در سردد

غذایی خانوارهای ایرانی است .سالهای اخیر قیمت ،مقدار مصرف و عر ضه فرآورده های پروتئینری دچرار
تغییراتی شده است که رفاه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است .از ای

رو مطالعه

حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فررآورده هرای پروتئینری برر رفراه مصررف کننردگان و
تولیدکنندگان در ایران انجام شده است .بدی منظور توابع عرضه و تقاضای گوشت قرمز ،گوشت مررغ و
تخممرغ با روش  ARDLبرآورد شد و با آزمون  ARDL Boundیرا آزمرون کرانره رابطره بلنردمردت بری
متغیرهای توابع آزمون گردید .درنهایت تغییرات رفاهی مصرفکنندگان و تولیدکننردگان در سره سرناریو
مختلف  %10 ،%5و  %20قیمت محصوالت مورد مطالعه محاسده شدند .نتایج نشان داد که گوشت قرمز ،گوشت
مرغ و تخم مرغ در سدد غذایی خانوارها جزء کاالهای ضروری محسوب شده که بر نتایج کششها حساسیت
برای گوشت قرمز در ای میان بیشتر از سایر کاالها است .نتایج تغییرات رفاهی نشان داد کره کراهش رفراه
مصرف کنندگان در برخی سال ها بیشتر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کررده
است.
واژگان کلیدی :تخممرغ ،رفاه ،قیمت ،گوشت ،یارانه.
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 .1مقدمه
اهمیت غذایی فرآوردههای پروتئینی اعم از انواع گوشت و تخممرغ در تأمین مواد ضروری غذذایی
افراد مورد تأکید است .کمبود پروتئین به سیستم دفاعی بدن آسیب میرساند و بدن را مستعد ابتال به
بیماری میکند .با بررسی سهم گروههای مختلف غذایی در تأمین مواد مغذی مورد نیذاز خانوارهذای
ایرانی میتوان دریافت که بیشترین انرژی کسب شده از طریق نانوغالت است ،به گونذهای کذه 5/51
درصد انرژی از این گروه کسب شده است .همچنین بیشترین پروتئین کسب شده نیز از راه نانوغالت
برابر  52/7درصد است .سهم گوشت در تأمین پروتئین کمتر از  10/5درصد است .این ارقذا بیذانگر
آن است که بیشتر پروتئین دریافتی از نوع گیاهی است ،در حالی که مطابق استاندارد درصد مصرف
پروتئین بر مبنای  55درصد پروتئین حیوانی و  45درصد پروتئین گیاهی است (صفوی.)1380 ،
اهمیت مصرف پروتئین حیوانی به طور اعم انواع گوشت و تخممذرغ بذه طذور اخذ

در رژیذم

غذایی انسان به ویژه کودکان ،نوجوانان و جوانان که گذروههذای پرخطذر در مقابذ کمبذود پذروتئین
هسذذتند بیشذذتر اسذذت (محمذذدینذذژاد و کریمذذا،ی .)1387 ،نمذذودار زیذذر رونذذد مصذذرف سذذرانه انذذواع
فرآورده های پروتئینی را در ایران طی  25سال اخیر (از سال  1370تا  )1395نشان مذی دهذد .بذه طذور
نمونه سرانه مصرف تخممرغ در ایران حدود  8الی  9کیلوگر در سال بوده اسذت کذه در مقایسذه بذا
کشورهای توسعهیافته (به طور میذانگین  15کیلذوگر ) بسذیار کمتذر اسذت .ایذن در حذالی اسذت کذه
پروتئین موجود در تخممذرغ دارای بذاتترین ارزش بیولوژیذ

بذوده و از ایذن رو بذهعنذوان یکذی از

مهم ترین منابع تأمین پروتئین حیوانی شمرده میشود .همچنین در نمودار ( )1مصرف سذرانه گوشذت
مرغ در ایران در سال های اخیر نزدی

به  25کیلوگر اسذت ،در حذالی کذه ایذن رقذم در جهذان بذه

حدود  15کیلوگر میرسد و در مقاب مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران نزدی

به  11کیلذوگر

شده است که این مقدار در دنیا حداق  15کیلوگر است.
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نمودار  .1روند مصرف سرانه گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخممرغ در ایران برحسب کیلو ( 1370تا )1395

گزارشهذای رسذمی بانذ

مرکذزی نشذان مذیدهذد در سذال  1393کذه شذاخ

گذروه اصذلی

خوراکیها در ایران نسبت به سال  1390در حدود  127درصد و در سذال  1395معذادل  146درصذد
رشد داشته است و در این میان گوشت که یکی از منابع مهم پروتئینی است حدود  25درصد از سبد
هزینهای خانوارها را در ایران به خود اختصاص داده است .قیمت انذواع گوشذت در سذال هذای اخیذر
افزایش قاب توجهی داشته است و در نمودار ( )2وضعیت قیمت اقال گوشت قرمز و مرغ و گزارش
شده است که قیمت گوشت قرمز افزایش بیشذتری نسذبت بذه سذایر گوشذتهذا داشذته اسذت (بانذ
مرکزی جمهوری اسالمی ایران.)1395 ،
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نمودار  .2روند قیمت گوشت قرمز ،گوشت مرغ و ماهی در ایران برحسب ریال در هر کیلو ( 1370تا )1395
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تغییرات قیمتی در وضعیت مصرف مواد خوراکی در شهرها و کالن شهرهای کشور تأثیری بسزا
دارد و به گفته کارشناسان اقتصاد سالمت این وضعیت منجر به تغییر الگوی مصرف مواد غذذایی در
بین مرد و روی برگرداندن از گوشت و پروتئین و روی آوردن به مواد چرب و قندی ارزانتر شذده
است و بررسیها نیز نشان میدهند که فرآوردههای حذاوی پذروتئین بذهویذژه فذرآوردههذای دامذی و
طیور ،سهمی اندك در سبد غذذایی خذانوار ایرانذی دارد (بانذ

مرکذزی جمهذوری اسذالمی ایذران،

 .)1390بنابراین با دریافت اهمیت وجود فرآوردههای پروتئینی در سذبد مصذرفی خذانوار چذه از نظذر
مصرفی و چه از نظر هزینههذا ،ضذرورت تنظذیم بذازار آن بذه خذوبی نمایذان مذیگذردد (شذاهآبذادی و
تشکری.)1391 ،
در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها ،بخش کشذاورزی و محصذوتت آن مذورد حمایذت
سیاست های دولت قرار گرفتهاند .این سیاست ها طیفی گسترده از انواع گوناگون مداخالت را در بذر
میگیرد که سیاست های مداخله دولت در قیمتگذاری کاتهذا از جملذه ایذن سیاسذت هذا بذه شذمار
میروند .پرداخت یارانه بر نهادههای تولید ،وضع موانع تعرفهای و محدودیتهای کمذی بذر واردات
کاتهای رقیب و تثبیت و کنترل قیمتهذای مصذرف کننذده و تولیدکننذده را مذیتذوان در زمذره ایذن
سیاست ها عنوان کرد (کرباسی و زندی .)1395 ،از طذرف دیگذر بذا توجذه بذه فعذ وانفعذاتت بذازار
جهانی ،افزایش تقاضا به دلی افزایش جمعیت ،بروز پدیده های مختلف نظیر خشذ

سذالی در اکثذر

مناطق جهان ،کاهش تولیدات جهانی منابع غذایی ،افزایش کذم سذابقه قیمذت محصذوتت ،کاتهذا و
نهادههای بخذش دا و طیذور نظیذر ذرت و سذویا در بخذش کشذاورزی دو صذنعت مهذم و راهبذردی
دا پروری و طیور با چذالشهذا ،آسذیبهذا و تهدیذدات جذدی مواجذه اسذت ،بذه طذوری کذه قیمذت
نهاده های دو صنعت مذکور با نوسان همراه بوده و تولید این بخش را دچار نوسان می کند .این روند
همچنذذین منجذذر بذذه بذذروز آسذذیبهذذای جذذدی اقتصذذادی و اجتمذذاعی در دو سذذوی تولیدکننذذده و
مصرفکننده شده و درنهایت موجب نارضایتی عمو و کاهش رفاه در سطح جامعه میشود .نمودار
اخیر دچار نوسانات زیادی بوده است ،به طوری که قیمت سذویا از  5909ریذال در هذر کیلذوگر در
سال  1390به  15312ریال در سال  1392در هر کیلوگر رسیده است.
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نمودار .3روند قیمت نهادههای صنعت دام و طیور برحسب ریال در هر کیلوگرم ( 1370تا )1395

طبق گزارش انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه ی

روزه در خصوص تحلی وضعیت صذنعت

طیور در سال  1394ذکر شده با توجه به کذاهش جهذانی قیمذت ذرت و کنجالذه سذویا ،شذاهد افذت
قیمت این کاتها نسبت به مدت مشابه در سال  1393بوده اند .اما از طرف دیگر بروز وقایعی از جمله
آنفلوانزا در کشور باعث تالطم در بازار جوجه ی

روزه و قیمت مرغ زنده شد ،به طوری که نسبت

به مدت مشذابه در سذال  1393شذاهد نوسذان  2درصذدی در قیمذت جوجذه یذ

روزه و نوسذان 5/5

درصدی در قیمت مرغ زنده بودهاند که در میزان عرضه اقال تولیدی مؤثر بوده اسذت .بنذابراین اگذر
واقذذعگرایذذی ،تفکذذر اقتصذذادی ،برنامذذهریذذزیهذذای بلندمذذدت و کذذالننگذذر و برقذذراری عذذدالت در
سیاست گذاری ها و اقدامات چرخه تولید کننده ،دولت و مصرف کننده حذاکم نشذود ،رونذد معیذوب
فعلی آشفتگی موجود در بذازار تولیذد و مصذرف را تذداو خواهذد بخشذید (شذاه آبذادی و تشذکری،
.)1391
در این مقاله پس از بیان مسئله موجود و ضرورت انجا مطالعه چارچوب نظذری کذار بررسذی و
منتخب برای فرآورده ها بسط داده شده است .در انتها نتایج برآورد مذدل ،آزمذون کرانذه و همچنذین
تغییرات رفاه دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده ارا،ه شده و تحلی میگردد.
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 .2مدانی نظری و پیشینه تحقیق
رفاه ی

جامعه در حالت کلی به سطوح رضایت مصرفکنندگان بستگی دارد .بذه هذر حذال تقریبذا

هر سیاست رفاه اقتصادی که از سوی اقتصاددانان مورد بررسی قذرار مذی گیذرد یذا هرگونذه تغییذر در
قیمت کاتها در زندگی گروهی از افراد جامعه نقش مثبت و بر زندگی گروهی دیگر از مرد نقذش
منفی خواهد داشت .از آنجا که در هر سیستم اقتصادی منافع جامعذه از طریذق کذارگزاران اقتصذادی
یعنذذی دولذذت ،مصذذرفکننذذدگان و تولیدکننذذدگان صذذورت مذذیگیذذرد و منذذافع تولیدکننذذدگان و
مصرفکنندگان بذا تغییر مازاد رفاه آنها اندازهگیری مذیشذود ،بنذابراین در ایذن مطالعذه بذه بررسذی
اثرات تغییر قیمذت فرآورده های پروتئینی بذر رفذاه تولیدکننذدگان و مذذصرفکننذذدگان محصذوتت
گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخممرغ میپردازیم .آنچه مسلم است افزایش قیمذت ایذن محصذوتت
موجب تغییر رفاه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود که در اینجا پس از تعیین توابع عرضذه و
تقاضذای کاتهای مذکور ،میزان تغییر رفذاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در اثر افذزایش قیمذت
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بعد از شناسایی و معرفی اجزای معادتت عرضه و تقاضای کاتی مذکور زمانی که تغییر قیمتذی
در بازار تولید یا مصرف باشد وضعیت متفاوت خواهد بود و رفاه (مازاد مصرف کننده و تولیدکننده)
مطرح خواهد شد .مصرفکنندگانی که مای به پرداخت قیمت بیشتری از قیمت بازار باشند ،درواقع
از اینکه قیمت فعلی بازار از نظر آن ها پایینتر است منفعتی را کسب میکنند که اصذطالحا بذذه ایذذن
منفعذت مازاد مصرف کننده میگویند و تحت مفروضذات اقتصذادی معینذی مذازاد مصذرف کننذده بذه
وسیله سطح زیر منحنی تقاضا و باتی خط قیمت نمایش داد میشود .شذک ( )1نحذوه انذدازهگیذری
این مقدار را بهخوبی نشان میدهد.
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این مساحت از سوی مارشال به عنوان مازاد مصرف کننده معرفی شده و به صورت زیر محاسذبه
میشود:
()1

)g ( p).d ( p

M0

g ( p).d ( p)  

p0

M0



p1

CS  CS1  CS 0 

در رابطه ( g (q) ،)1تابع تقاضا است که با توجه به رابطه ،تغییرات مازاد مصذرف کننذده در دو
وضعیت اولیه و ثانویه (بعد از تغییر قیمت) به دست آمد .عالمت منفی در این رابطه نشان میدهذد بذا
افزایش قیمت از  p 0به  p1مازاد مصرفکننده کاهش مییابد .لذا هنگامی که سطح قیمذت کذاهش
مییابد ،رابطه فوق با عالمت مثبت و وقتی افزایش مییابد با عالمت منفی ظاهر میگردد.
هر کات و خدماتی برای خود تابع عرضه مشخصذی دارد و ایذن تذابع نشذانگر مقذادیر مختلفذی از
کاتست که در قیمتهای گوناگون عرضه میشود .مازاد تولیدکنندگان (مازاد عرضه) زمانی وجود
دارد که قیمت بازار برای کاتی تولیدی بیشتر از حذداق قیمتذی اسذت کذه جهذت عرضذه شذدن آن
شده است.

کاتی تولیدی تز است .در شک ( )2نحوه اندازهگیری آن مشخ

شکل  .2نحوه اندازهگیری مازاد تولیدکننده

از نظر ریاضی سطح بین قیمت و منحنی عرضه ،یعنی مازاد تولیدکننده به صورت زیر است:

M0

M0
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پس تغییر مازاد تولید (منافع تولیدکننده) سذذطح حدفاصذ بذین دو خذط اولیذه و ثانویذه و بذاتی
منحنی عرضه است .این سطح در هنگا افزایش قیمت با عالمت مثبت و در هنگا کاهش قیمذت بذا
عالمت منفذی نذشان داده میشود (دانشور کاخکی و همکاران.)1386 ،

تاکنون در داخ و خارج مطالعات متعددی در زمینه فرآورده های پروتئینی نظیر گوشذت قرمذز،
گوشت مرغ و تخم مرغ صورت گرفته است که بسته به اهداف محقق از جنبه هذای مختلذف بررسذی
شده است .اغلب مطالعات معادتت عرضه و یا تقاضا را به صورت منفذرد بذرآورد و تحلیذ کردنذد
کذذه از نمونذذه مطالعذذات مذذیتذذوان زراءنذذژاد و سذذعادتمهذذر ( ،)1386شذذاهآبذذادی و تشذذکری (،)1391
رحیمی بدر ( ،)1395کرباسی و زندی ( )1395را نا برد که معادتت عرضذه و تقاضذا را بذه صذورت
منفرد شناسایی و در برخی آثار رفاهی تغییر قیمت نیز بررسذی شذده اسذت امذا عزیذزی ( )1385فقذط
جنبه عرضه انواع گوشت را در ایران تحلی کرده اسذت .هرچنذد در ایذن میذان مطالعذاتی نیذز وجذود
دارند که از روش های دیگر هدف مشترکی را دنبال کردند؛ به عنوان نمونه صفوی ( ،)1380فلسفیان
و قهرمذانزاده ( ،)1390قهرمذذانزاده و همکذذاران ( ،)1392سذذلهو و همکذذاران ( ،)2009وود و نلسذذون
( ،)2010باساریر ( ،)2013مگانگا و همکاران ( ،)2014وونگ و همکاران ( )2015و تسذ

و تنذور

( )2015با استفاده از سیستم های تقاضا به بررسی جنبذه هذای تقاضذا انذواع گوشذت پرداختذه انذد و در
برخی تحلی آثار رفاهی نیز صورت گرفته است.
فرآورده های پروتئینی از جنبه تأمین پذروتئین مذورد نیذاز و امنیذت غذذایی جمعیذت رو بذه رشذد
کشور اهمیت زیادی دارند .بنابراین با دریافت اهمیت وجود فرآورده های پروتئینی در سذبد مصذرفی
خانوار چه از نظر مصرفی ،رفاه و چذه از نظذر هزینذههذا ،ضذرورت تنظذیم بذازار آن بذه خذوبی نمایذان
میگردد .با توجه به مطالب ذکرشده در این مطالعه افزون بر بررسی معادلذههذای عرضذه و تقاضذا بذه
بررسی آثار رفاهی تغییر قیمت فرآورده های پروتئینی پرداخته شده است .اگرچه تحقیقذات مختلفذی
در مورد تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز در ایران انجا شده است ،اما تحقیق حاضذر از جهذاتی بذا
نشد و همچنین برخذی از تحقیقات حداق مربوط به  6سال گذشته است .بنابراین با توجه بذه اهمیذت
موضوع ،بررسی رفتار مصرفکنندگان و تولید کنندگان و تغییر رفاه این دو گذروه از طریذق تخمذین
توابع تقاضا و عرضه بسیار مفید است و در تحقیق حاضر همانند برخی مطالعات از روش خود توزیع
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با وقفههای گسترده  ARDLاستفاده میشود کذه در آن بذرآورد بذا لحذا پایذایی و ناپایذایی متغیرهذا
انجا میگیرد که روش این کار در ادامه توضیح داده شده است.
 .3مواد و روشها
در ابتدا پیش از انجا کاری تز است پایایی متغیرهای مذدنظر بررسذی شذود تذا از بذروز رگرسذیون
کاذب جلوگیری شود .هرچند در روش  ARDLهیچ محدودیتی برای درجه انباشتگی متغیرها وجود
ندارد ،اما وجود متغیرهایی با درجه انباشتگی بزرگ تر از  2می تواند منجر به بذروز اخذتالل در نتذایج
شود .به همین دلی ابتدا متغیرها از لحا مانذایی و همچنذین شکسذت سذاختاری مذورد آزمذون قذرار
می گیرند (شاه آبادی و تشکری .)1391 ،برای این منظذور آزمذون هذای مانذایی دیکذیفذولر ،1فیلیذسس
پرون ،2کوایت کاوسکی 3و زیویت اندروز 4استفاده می شود که آزمون کوایت کاوسکی مکمذ بذر
سایر آزمون ها است .سسس از روش خودتوزیع با وقفذه هذای گسذترده 5کذه توسذط پسذران و پسذران

6

( ،)1997پسران و اسمیت ،)1998( 7پسران و شین )1999( 8و پسران و همکذاران )2001( 9بسذط داده
شده است ،استفاده شد.
رویکرد همانباشتگی  ARDLدارای مزایای متعددی در مقایسه با دیگر روشهای همانباشتگی از
قبی انگ و گرنجر ،10جوهانسون و جوهانسون جوسلیوس 11است که به اختصذار بذه تعذدادی از آن
مزایا اشاره می شود :الف) وجود درجه انباشتگی یکسان بذین متغیرهذا ضذروری نیسذت .ب) حتذی در
صورت وجود نمونه کوچ

و درون زا بودن تعدادی از متغیرها این رویکرد دارای تخمینزننده های

سازگار است .ج) متغیرها میتوانند دارای وقفه های بهینه مختلف باشند .د) در این روش مذی تذوان از
ی

معادله فر خالصهشده استفاده کرد و بذه صذورت رابطذه ( )3اسذت (اوزتذورك و آجذاراوجی،

.)2010
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i  1,2,...., k

()3

k

Q( L, p)Yt   0    i ( L, qi ) X it  U t
i 1

در رابطه فوق   0عرض از مبدأ Yt ،متغیر وابسته X ،متغیذر وابسذته L ،عامذ وقفذه و  Uجذز
اخالل است.
تعداد وقفه های بهینه برای هر ی

ضابطه های آکا،ی

از متغیرها را می توان به کم

 ،1بیذزین

2

تعیین کرد (زراءنژاد و سعادتمهر .)1386 ،با توجذه بذه معادلذه ( )3رابطذه بلنذدمذدت را مذیتذوان بذه
صورت زیر نوشت:
Y      i x i  vt

 i l , p 
) ( L, P

()4

, i 

 0 

i 1

) ( L, P

, 

U t 

) ( L, P

vt 

با توجه به ضرایب به دست آمده از معادله بلندمدت ،معادله تصحیح خطا به صورت زیذر خواهذد
بود:
p

q

p

q

yt   0    j yt  j    i 0 xit    i ,t  j xi ,t  j   (l , p ) ECM t 1  ut
i 1 i 2

()5

j 2

i 1

p

ECM t  yt      i xit
i 1

در معادله های بات  بیانگر تفاضذ درجذه نخسذت و ضذرایب واردشذده در الگذو نیذز ضذرایبی
هستند که از معادله اصلی به دست آمده اند .ضریب متغیر  ECMنشان دهنذده سذرعت تعذدی خواهذد
بود .برای برآورد رابطه بلندمدت در مرحله نخست تز است وجود رابطه بلندمذدت بذین متغیرهذا را
بر اساس تئوری اقتصادی موجود جستجو کرد .اگر در این ارتباط تئوری مشذخ

اقتصذادی وجذود

کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از معادلههای بات و بر اساس رابطهای کذه از مرحلذه نخسذت نتیجذه
میشود به دست خواهند آمد.
1. Akaike
2. Schwarz Bayesian
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قضاوت در مورد وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در ایذن روش از اهمیذت زیذادی برخذوردار
است .اگر فرض شود که بنابر تئوری ،رابطه بلندمدتی بین متغیرهای  Xو  Yپیشبینی میشذود ،آنچذه
اهمیت دارد جهت رابطه بلندمدت بین متغیرهاست .برای تعیین رابطه بین متغیرهذا از رگرسذیونهذای
تصحیح خطا با فرض اینکه هری

از متغیرها میتوانند متغیر وابسته باشند ،با استفاده از آزمونهای F

که پسران و پسران ( )1997مقادیر بحرانی برای سطوح معنی داری  95 ،90و  99درصد و به تفکیذ
همگرا بودن متغیر از درجه ی

و از درجه صذفر و بذا در نظرگذرفتن جذزء ثابذت و رونذد در معادلذه

محاسبه میشوند ،استفاده میشود (کرباسی و زندی.)1395 ،
با توجه به اینکه تغییر رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اثذر تغییذر قیمذت از اهذداف ایذن
مطالعه هستند ،بنابراین ابتدا معادتت تقاضا و عرضه منفرد فرآورده هذا بذا اسذتناد بذه مطالعذات پیشذین
نظیر زراء نژاد و سعادت مهر ( ،)1386شاه آبادی و تشکری ( ،)1391رحیمی بدر ( )1395و کرباسی و
زندی ( )1395با روش  ARDLبرآورد شده و درنهایذت مذازاد مصذرفکننذده و تولیدکننذده محاسذبه
شدند .به عنوان نمونه معادتت عرضه و تقاضا برای کاتی گوشت قرمز به صورت زیر هستند.
()6

d
LnCred
meat   0  1 Ln Pr   2 LnPh   3 Lntc   4 Lnfm  

()7

s
Ln Prred
meat   0  1 Ln Prw   2 LnPb   3 LnPa  

d
LnCredmeat
رابطه ( ،)6معادله تقاضای گوشت قرمز برای خانوارهای ایرانی اسذت کذه در آن،

مقدار مصرف سرانه گوشت قرمز  0 ،عرض از مبدأ Ln Pr ،متوسط قیمت گوشت قرمز در سطح
خرده فروشی LnPh ،قیمت گوشت مرغ آماده طبخ در سطح خرده فروشی Lntc ،هزینه مصذرفی
خانوارها برای اقال خوراکی Lnfm ،بعد خانوارها و  اجزای اخالل است .همچنین در ادامه رابطه
s
 LnPrredmeatمقذدار تولیذد
( ،)7معادله عرضه گوشت قرمز برای خانوارهای ایرانی است که در آن،

گوشت قرمز  0 ،عرض از مبدأ Ln Prw ،متوسذط قیمذت گوشذت قرمذز در سذطح عمذدهفروشذی،
خانوارها و اجزای اخالل هستند .برای رعایت شدن قانون تقاضا و عرضه بایذد مقذدار ضذریب  1

منفی و   1مثبت باشد.
معادتت عرضه و تقاضا برای کاتی گوشت مرغ و تخممرغ نیز به صورت زیر هستند.
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()8

d
LnCwhite
meat   0   1 LnPh   2 Ln Pr   3 LnPf   4 Lntc   5 Lnfm  

()9

s
Ln Prwhite
meat   0   1 LnPww   2 LnPc   3 LnPs  

()10

d
LnCegg
 0  1 LnPe  2 Lntc  3 Lnfm  

()11

s
Ln Pregg
  0  1 LnPew   2 LnPd  

d
LnCwhite
رابطه ( ،)8معادله تقاضای گوشت مرغ برای خانوارهای ایرانی است که در آنmeat ،

مقدار مصرف سرانه گوشت مرغ  0 ،عرض از مبذدأ LnPh ،متوسذط قیمذت گوشذت مذرغ آمذاده
طبخ در سطح خرده فروشی Ln Pr ،قیمذت گوشذت قرمذز در سذطح خذرده فروشذی LnPf ،قیمذت

گوشت ماهی Lntc ،هزینه مصذرفی خانوارهذا بذرای اقذال خذوراکی Lnfm ،بعذد خانوارهذا و 
اجزای اخالل است .همچنین اجزای رابطه ( )9که معادله عرضه گوشت مرغ برای خانوارهای ایرانذی
s
 Ln Prwhiteمقذذدار تولیذد گوشذذت مذرغ  0 ،عذذرض از مبذدأ LnPww ،متوسذذط قیمذذت
اسذتmeat .

گوشت مرغ در سطح عمذدهفروشذی LnPc ،قیمذت نهذاده ذرت در سذطح عمذدهفروشذیLnPs ،

قیمت نهاده سویا در سطح عمده فروشی و اجزای اخالل می باشند .برای رعایت شدن قانون تقاضا
و عرضه بایذد مقذدار ضذریب   1منفذی و   1مثبذت باشذد .در ادامذه معذادتت ،رابطذه ( ،)10معادلذه
d
 LnCeggمقدار مصرف سرانه تخذم مذرغ،
تقاضای تخم مرغ برای خانوارهای ایرانی است که در آن،

  0عرض از مبدأ LnPe ،متوسط قیمت تخم مرغ در سذطح خذرده فروشذی Lntc ،هزینذه مصذرفی
خانوارها برای اقال خوراکی Lnfm ،بعد خانوارهذا و  اجذزای اخذالل اسذت .رابطذه ( )11معادلذه
s
 Ln Preggمقدار تولیذد تخذم مذرغ  0 ،عذرض از مبذدأ،
عرضه تخم مرغ خانوارهای ایرانی است که

 LnPewمتوسط قیمت گوشذت مذرغ در سذطح عمذده فروشذی LnPd ،قیمذت نهذاده دان در سذطح
عمده فروشی و اجزای اخالل است .برای رعایت شدن قانون تقاضا و عرضه باید مقدار ضریب 1

منفی و  1مثبت باشد.
برای تبیین رابطه بلندمدت بین متغیرهای توابع برآوردی مدل  ARDLاز آزمون کرانه 1که توسط
عد وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع برآورد شده با استفاده از آماره  Fایذن آزمذون بررسذی

1 ARDL Bound Test

2 Pesaran et al.
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می شوند که اگر مقدار آماره  Fمحاسباتی بیشتر از حد مقادیر محاسبه شده توسط آزمون کرانه باشذد
فرض صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تأیید میشود.
مطالعه حاضر با استفاده از داده های سال های  1370-95و متغیرهای مصرف سرانه گوشت قرمز،
گوشت مرغ و تخممذرغ برحسذب کیلذوگر  ،قیمذت عمذدهفروشذی و خذردهفروشذی گوشذت قرمذز،
گوشت مرغ و تخم مرغ برحسب ریال ،قیمت عمده فروشی نهاده های ذرت ،سویا ،جو ،یونجذه و دان
مرغ برحسب ریال در هر کیلوگر  ،مقدار تولید گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخم مرغ برحسب هزار
تن ،هزینه مصرف خوراکی خانوارها برحسب میلیذون ریذال ،شذاخ

عمذده فروشذی تولیذد کننذده و

خردهفروشی اقال خوراکی مصرفکننده (جهت واقعیسازی قیمتها) و بعد خانوارها برحسب نفذر
تحلی شده است .داده های مذکور از بانذ

مرکذزی جمهذوری اسذالمی ایذران ،مرکذز آمذار ایذران،

وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دا جمعآوری شده است.
 .4نتایج و بحث
جهت بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای عنوان شده ،از آزمون هذای دیکذی فذولر ،فیلیذسس -پذرون و
کوایت کاوسکی و برای تعیین نقاط شکست زیویت اندروز اسذتفاده گردیذد .همچنذین بذرای تعیذین
وقفه های بهینه از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته استفاده شده است که نتایج مطابق جدول ( )1گزارش
شده است .طبق جدول ( )1تمامی متغیرها در سطح مانا نبوده و در مرتبه اول و دو مانا شدند.
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جدول  .2نتایج آزمون مانایی متغیرهای مورد مطالعه برای سالهای .1370-95
متغیرها (لگاریتمی)
مصرف سرانه گوشت
قرمز
مصرف سرانه گوشت
مرغ
مصرف سرانه
تخممرغ
قیمت خردهفروشی
گوشت قرمز
قیمت خردهفروشی
گوشت مرغ
قیمت گوشت ماهی
قیمت خردهفروشی
تخممرغ
قیمت عمدهفروشی
گوشت قرمز
قیمت عمدهفروشی
گوشت مرغ
قیمت عمدهفروشی
تخممرغ
مقدار تولید گوشت
قرمز
مقدار تولید گوشت
مرغ
مقدار تولید تخممرغ
قیمت نهاده جو
قیمت نهاده یونجه
قیمت نهاده ذرت
قیمت نهاده سویا

بعد خانوارها
هزینه مصرفی
خانوارها

آماره کوایت
کاوسکی

)I(2
***()-5/307

)I(2
***()-5/349

7

2

)I(2
0/1

1379

)I(1
***()-5/258

)I(1
***()-5/227

1

1

)I(1
0/1

1379

)I(1
***()-6/481

)I(1
***()-6/854

1

1

)I(1
0/04

1391

)I(1
***()-6/157

)I(1
***()-6/842

4

3

)I(1
0/03

1389

)I(1
***()-4/944

)I(1
***()-4/963

1

1

)I(1
0/03

1386

)I(1
***()-6/000

)I(1
***()-3/870

2

5

)I(0
0/1

1391

)I(1
***()-5/975

)I(1
***()-6/177

4

1

)I(1
0/05

1390

)I(1
***()-7/508

)I(1
***()-9/294

1

2

)I(1
0/1

1387

)I(1
***()-5/393

)I(1
***()-5/418

4

1

)I(1
0/04

1386

)I(1
***()-5/870

)I(1
***()-5/935

1

1

)I(1
0/04

1390

)I(1
***()-5/746

)I(1
***()-6/548

2

3

)I(1
0/02

1387

)I(1
***()-4/854

)I(1
***()-4/842

2

1

)I(1
0/1

1379

)I(1
***()-6/464
)I(1
***()-5/21
)I(1
***()-4/214
)I(1
***()-4/349
)I(1
***()-7/541
)I(1
***()-3/800
)I(1
***()-3/803

)I(1
***()-6/831
)I(1
***()-6/003
)I(1
***()-4/133
)I(1
***()-4/316
)I(1
***()-7/815
)I(1
***()-3/750
)I(1
**()-3/686

1

3

1

2

3

1

1

1

6

8

4

1

2

2

)I(1
**()-3/447

)I(1
**()-3/415

8

1

مأخذ :محاسبات پژوهش
*** معنیداری در سطح  ** ،%1در سطح  %5و * معنیداری را در سطح  %10نشان میدهد.

)I(1
0/03
)I(1
0/03
)I(1
0/07
)I(1
0/05
)I(0
0/05
)I(1
0/08
)I(1
0/06

1388

)I(1
0/06

1389

1391
1391
1377
1379
1379
1379
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قیمت نهاده دان مرغ

آماره دیکی
فولر

آماره فیلیسس
پرون

دیکی فولر
تعمیمیافته -
وقفه بهینه
(َآکا،ی )

دیکی فولر
تعمیمیافته-
وقفه بهینه
(بیزین)

آماره زیویت
اندروز (سال
شکست)

تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآوردههای پروتئینی...

با توجه به اینکه تمامی متغیرهذا در یذ

83

سذطح مشخصذی مانذا نیسذتند ،از الگذوی خودتوزیذع بذا

وقفه های گسترده برای برآورد توابع عرضه و تقاضا اسذتفاده شذده اسذت .در ایذن بخذش از نتذایج بذا
استفاده از وقفه های بهینه آکا،ی

و بیزین مدل های عرضه و تقاضا به صورت لگاریتمی -لگذاریتمی

برآورد شده است .در جدول ( )3( ،)2و ( )4ضریب تصحیح خطا و ضرایب کوتاهمدت و بلندمذدت
معادتت عرضه و تقاضای کاتی گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخممرغ گزارش شده است.
جدول  .2نتیجه مدل لگاریتمی -لگاریتمی  ARDLعرضه و تقاضای گوشت قرمز برای سالهای .1370-95
نوع معادله

نوع دوره

متغیر
قیمت خردهفروشی گوشت قرمز
قیمت خردهفروشی گوشت مرغ

بلندمدت

مقدار آماره آکا،ی

-101/28
بلندمدت

عرضه

R 2  %66

قیمت گوشت ماهی

()0/01

هزینه مواد غذایی خانوارها

***()-0/1

-1/89

مقدار آماره آکا،ی

-79/04

***

()1/1

3/53

()0/06

0/28

قیمت خردهفروشی گوشت قرمز

**()- 0/58

-2/97

قیمت خردهفروشی گوشت مرغ

***()0/79

3/37

قیمت گوشت ماهی

()0/01

0/22

هزینه مواد غذایی خانوارها

*()- 0/24

-1/90

بعد خانوارها

()0/99

1/54

متغیر دامی سال ( 1379جنون گاوی)

*()- 0/1

-2/04

ضریب تعدی

***

()- 0/98

-4/35

قیمت عمدهفروشی گوشت قرمز

***

قیمت نهاده یونجه

*

()- 0/3

قیمت نهاده جو

*

()- 0/2

-1/94

عرضه دوره قب گوشت قرمز

()0/005

0/03

قیمت عمدهفروشی گوشت قرمز

***()0/31

2/89

قیمت نهاده یونجه

*()- 0/2

-1/89

قیمت نهاده جو

***()- 0/18

-3/26

متغیر دامی

()- 0/05

-1/38

ضریب تعدی

***

()0/53

()0/82

مأخذ :یافتههای پژوهش
*** معنیداری در سطح  ** ،%1معنیداری در سطح  %5و * معنیداری در سطح  %10را نشان میدهد.

2/87
-1/83

-4/09
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کوتاهمدت

**

0/52

گوشت قرمز

کوتاهمدت

()- 0/75

-3/30

()0/5

مقدار مصرف دوره گذشته

R 2  %80

***

2/40

بعد خانوارها
تقاضا

ضریب (یا کشش)

مقدار آماره t
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از جدول ( )2استنباط می شود که قیمت گوشت قرمز در هر دو دوره رابطه معکوسذی بذا مقذدار
مصرف سرانه آن دارد ،به طوری که با افزایش یذ

درصذدی قیمذت خذرده فروشذی گوشذت قرمذز،

مقدار مصرف سرانه آن در بلندمدت و کوتاهمدت بذه ترتیذب برابذر بذا  0/75و  0/58درصذد کذاهش
یافته که این همان وجود قانون تقاضا و رابطه معکوس بین قیمت و مقدار است .از آنجا که معادتت
برآورد شده به صورت لگاریتمی -لگاریتمی است و ضرایب برآوردشذده همذان کشذش هذا هسذتند،
بنابراین ضرایب قیمت خرده فروشی گوشت قرمز در هر دوره نمایانگر با کشش بذودن قیمذت کذاتی
گوشذذت قرمذذز اسذذت ،امذذا در بلندمذذدت حساسذذیت و کشذذشپذذذیری بیشذذتر از کوتذذاهمذذدت اسذذت و
مصرف کننده در بلندمدت عکس العم متفاوتی نسبت به دوره کوتاه مدت خواهد داشذت .از طرفذی
وجود ی
ی

رابطه جانشینی قوی بین گوشت قرمز و مرغ در هذر دو دوره وجذود داشذته و بذا افذزایش

درصدی قیمت گوشت مرغ ،تقاضا برای گوشت قرمز در بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب برابر

با  0/5و  0/79درصد افزایش یافته است ،اما ارتباط جانشینی ای بین گوشت ماهی و قرمز دیذده نشذد.
متغیذذر هزینذذه مصذذرفی اقذذال خذذوراکی خانوارهذذا نیذذز در هذذر دو دوره معنذذیدار بذذوده و بذذا افذذزایش
ی

درصدی هزینه ها مقدار مصرف گوشت قرمز بذه انذدازه  0/1درصذد در دوره بلنذد مذدت و 0/24

درصد در دوره کوتاه مدت کاهش یافته است .همچنین متغیر بعد خانوار تقاضای گوشت قرمز را در
بلندمدت تحت تأثیر قرار داده و افزایش میدهد و در کوتاهمدت بذیتذأثیر بذوده اسذت .متغیذر دامذی
جنون گاوی سال  1379مصرف سرانه گوشت قرمز در سال  1379از لحا آمذاری معنذی دار بذوده و
در مقدار مصرف سرانه گوشت قرمز اثر داشته و مصرف هر سال نسبت به سذال قبذ را کذاهش داده
است .همچنین ضریب تعدی معادله تقاضا برابر با  -0/98بوده و این نشان می دهد در هر سال  %98از
نبود تعادل موجود در ی

دوره در دوره بعدی تعدی شده است.

در ادامه جدول ( )2نتایج برآورد عرضه گوشت قرمز گزارش شده است .قیمذت عمذده فروشذی
گوشت قرمز در کوتاه مدت و بلند مدت از لحا آماری معنی دار بوده و برابر بذا  0/53و  0/31اسذت
حساسیت بیشتر عرضه گوشت قرمز در بلندمدت است .قیمت نهاده های یونجذه و جذو نیذز در هذر دو
دوره یادشده از لحا آماری معنیدار و دارای اثر منفذی بذر مقذدار عرضذه گوشذت قرمذز اسذت .بذه
طوری که در بلند مدت با افزایش ی

درصدی قیمت نهاده یونجه و جو مقدار عرضه گوشذت قرمذز
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برابر با  0/3و  0/2درصد کاهش یافته که این مقدار در دوره کوتاه مدت کمتر بوده و برابذر بذا  0/2و
 0/18است .بنابراین هرگونه نوسان و تغییر در قیمت نهاده ها عرضه را تحذت تذأثیر قذرار خواهذد داد.
متغیر دامی شکست ساختاری سال  1387از لحذا آمذاری معنذیدار نبذوده و ضذریب تعذدی معادلذه
عرضه برابر با  -0/82بوده که در هرسال  %82از نبود تعادل در دوره بعدی تعدی شده است.
نتایج برآورد توابع عرضه و تقاضای گوشت مرغ در جدول ( )3ارا،ه شده اسذت .بذر طبذق نتذایج
با افزایش ی

درصد قیمت خرده فروشی گوشت مرغ ،مقدار مصرف سرانه ایذن کذات در بلندمذدت

 0/32و در کوتاه مدت  0/28درصد کاهش می یابذد .در مقایسذه بذا کشذش هذای خذودقیمتی گوشذت
قرمز ،کشش قیمتی گوشذت مذرغ کذم تذر بذوده و حساسذیت کمتذری در قبذال تغییذرات قیمذت دارد.
همچنین نتایج نشان می دهد بین گوشت مرغ با قرمز و گوشذت مذرغ بذا مذاهی یذ
وجود دارد و با ی

رابطذه جانشذینی

درصد افزایش مشابه در قیمت گوشت قرمز و ماهی در بلندمدت مقدار مصرف

سرانه گوشت مرغ به ترتیب برابر بذا  0/37و  0/06درصذد افذزایش یافتذه اسذت ،امذا در کوتذاهمذدت
مقادیر فوق برابر با  0/27و  0/1درصد است .از طرفی با افزایش هزینه مواد غذایی مصرفی خانوارهذا
مقدار مصرف سرانه گوشت مرغ را به اندازه  0/15و  0/4درصد در بلندمدت و کوتاه مذدت کذاهش
یافته است که در مقایسه با گوشت قرمذز ،گوشذت مذرغ از حساسذیت بذاتیی برخذوردار اسذت .بعذد
خانوارها نیز در هر دو دوره با افزایش هذر نفذر مقذدار مصذرف گوشذت مذرغ را افذزایش داده اسذت.
ضریب تعدی این معادله نشان می دهد در هر دوره  90درصد عد تعادل در دوره بعذد تعذدی شذده
است.

] [ Downloaded from ejip.ir on 2022-12-05

86

مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  1و 2

جدول  .3نتیجه مدل لگاریتمی -لگاریتمی  ARDLعرضه و تقاضای گوشت مرغ برای سالهای 1370-95
نوع معادله

نوع دوره

بلندمدت

تقاضا

R 2  %68

متغیر

ضریب (یا کشش)

مقدار آماره t

قیمت خردهفروشی گوشت مرغ

*()- 0/32

-2/03

قیمت خردهفروشی گوشت قرمز

***()0/37

2/98

قیمت گوشت ماهی

*()0/06

1/88

هزینه خانوارها

**()- 0/15

-2/87

بعد خانوارها

***()1/62

5/80

قیمت خردهفروشی گوشت مرغ

***()- 0/28

-1/85

قیمت خردهفروشی گوشت قرمز
کوتاهمدت

قیمت گوشت ماهی

مقدار آماره آکا،ی

بلندمدت

کوتاهمدت

بعد خانوارها

**()2/41

متغیر دامی ( 1379جنون گاوی)

()0/02

0/49

ضریب تعدی

**()- 0/90

-2/75

قیمت عمدهفروشی گوشت مرغ

*()0/61

3/24

قیمت نهاده ذرت

*()- 0/5

-1/87

قیمت نهاده سویا

*()- 0/22

-2/33

()0/11

/44

قیمت عمدهفروشی گوشت مرغ

**()0/35

5/06

قیمت نهاده ذرت

*()- 0/15

-1/89

قیمت نهاده سویا

**()- 0/1

-4/12

متغیر دامی

()0/01

1/12

ضریب تعدی

***()0/82

-4/09

مأخذ :یافتههای پژوهش
*** معنیداری در سطح  ** ،%1معنیداری در سطح  %5و * معنیداری در سطح  %10را نشان میدهد.
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مقدار آماره آکا،ی

- 162/212

**

2/43

مرغ

R 2  %97

*()0/1

1/81

()- 0/4

مقدار عرضه دوره گذشته گوشت

عرضه

()0/27

2/59

-2/38

هزینه خانوارها

-101/81

**

تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآوردههای پروتئینی...

87

معادله عرضه گوشت مذرغ نشذان مذی دهذد قیمذت عمذده فروشذی گوشذت مذرغ در هذر دو دوره
معنی دار بوده و با افزایش ی

درصد در قیمت ،مقدار عرضه این کات به اندازه  0/61در بلندمدت و

 0/35در کوتاه مدت افزایش داده است؛ اما قیمت نهاده های ذرت و سویا ی
تولید این کات دارد .به طوری که با افزایش ی

رابطه منفذی بذا مقذدار

درصدی در قیمت نهاده ها بذه طذور مشذابه در هذردو

دوره مقدار عرضه گوشت مرغ را کاهش خواهند داد که در این میان نسبت به نهاده ذرت حساسیت
بیشتری وجود دارد و در بلندمدت به اندازه  0/5درصد و در کوتاه مدت  0/15درصد مقدار عرضه را
تحت تأثیر قرار داده است .ضریب تعدی این معادله نیز برابر با  -0/82بوده که می دهذد در هذر دوره
 82درصد عد تعادل در دوره بعد تعدی شده است.
جدول ( )4نتایج برآورد توابع عرضه و تقاضا کاتی تخذم مذرغ را بذرای یذ

دوره  25سذاله بذه

صورت بلندمدت و کوتاه مدت نشان می دهد .در معادله تقاضا این کات قیمت خردهفروشی اثر منفذی
و معنی داری در هر دو دوره دارد و با ی

درصد افزایش در قیمت خذرده فروشذی تخذم مذرغ مقذدار

مصرف سرانه را به اندازه  0/58و  0/47در هر دو دوره کاهش داده است .بعد خانوار در کوتاه مدت
معنیدار بوده و به ازای افزایش هر نفر مقدار مصرف این کذات افذزایش مذییابذد .تخذممذرغ در سذبد
غذایی خانوارها دارای کشش هزینه قاب توجهی است که این مقدار نشان می دهد خانوارها بذه ازای
هر ی

درصد افزایش در هزینهها 0/7 ،درصد مقدار مصرف تخممرغ خذود را کذاهش خواهنذد داد

که این مقدار در کوتاه مدت برابر با  0/4درصد بوده است .ضذریب تعذدی معادلذه تقاضذا تخذم مذرغ
نشاندهنده تعدی  88درصدی هر دوره نسبت به دوره قب است.
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جدول  .4نتیجه مدل لگاریتمی -لگاریتمی  ARDLعرضه و تقاضای تخممرغ برای سالهای 1370-95
نوع معادله

هزینه خانوارها

**

بعد خانوارها

تقاضا

قیمت خردهفروشی تخممرغ

2

کوتاهمدت

مقدار آماره آکا،ی

-65/92
بلندمدت

عرضه

R 2  %70

قیمت خردهفروشی تخممرغ

**()- 0/58

-2/32

نوع دوره
بلندمدت

R  %70

متغیر

ضریب (یا کشش)

مقدار آماره t

()0/2

0/28

***

()- 0/47

-2/95

هزینه خانوارها

*()- 0/4

-2/08

بعد خانوارها

*()2/1

1/78

متغیر دامی

()0/02

0/49

ضریب تعدی

***()- 0/88

-3/78

قیمت عمدهفروشی تخممرغ

**

قیمت نهاده دان مرغ

*

()0/38

2/51

()- 0/4

-1/82

قیمت عمدهفروشی تخممرغ

***()0/46

3/97

قیمت نهاده دان مرغ

*()- 0/2

-1/87

متغیر دامی

()- 0/01

-0/29

کوتاهمدت

مقدار آماره آکا،ی

()- 0/7

-2/32

-64/53

ضریب تعدی

***

()0/95

-2/79

مأخذ :یافتههای پژوهش
*** معنیداری در سطح  ** ،%1معنیداری در سطح  %5و * معنیداری در سطح  %10را نشان میدهد.

معادله عرضه تخم مرغ در بلند مدت تحت تأثیر قیمت عمده فروشی این کات و قیمذت نهذاده دان
مرغ است که با افزایش ی

درصدی هر ی

از متغیرهای مذکور مقدار عرضه تخذم مذرغ بذه انذدازه

 0/38درصد افزایش و  0/4درصد کاهش مییابد .مشابه همین روند اما بذا حساسذیت کمتذر در دوره
کوتاهمدت قاب مشاهده است که با افزایش ی

درصدی قیمت عمدهفروشی تخذممذرغ و نهذاده دان

مقدار عرضه این کات  0/46درصد افذزایش و  0/2درصذد کذاهش یافتذه اسذت .ضذریب تعذدی ایذن
معادله نیز بیانگر تعدی  95درصد از عد وجود تعادل در دوره بعدی است.

روابط بلندمدت بین متغیرهای توابع عرضه و تقاضا تأیید گردد که از آزمون کرانه برای این منظور
استفاده شد و نتایج هر ی

از معادتت به صورت جدول ( )5است .نتایج نشان میدهد تمامی

معادتت عرضه و تقاضای برآوردشده با متغیرهای تابع دارای رابطه بلندمدت است.
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جدول  .5نتیجه آزمون کرانه برای توابع عرضه و تقاضای فرآوردههای پروتئینی
نوع کات
گوشت قرمز

گوشت مرغ

تخممرغ

نوع تابع

مقدار آماره  Fمحاسباتی

مقدار کرانه آزمون

تقاضا

**()5/79

][2/62- 3/79

عرضه

**()7/60

][3/23- 4/35

تقاضا

**()3/99

][2/62- 3/79

عرضه

**()5/75

][3/23- 4/35

تقاضا

**()5/22

][2/62- 3/79

عرضه

**()6/11

][3/79- 4/85

مأخذ :یافتههای پژوهش
** معنیداری در سطح  %5را نشان میدهد.

همان طور که قبال گفته شد ،یکی از اهداف اصلی این مطالعه بررسی و تحلیذ تغییذرات رفذاهی
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرآورده های پروتئینی (گوشت قرمذز ،گوشذت مذرغ و تخذم مذرغ)
است .بنابراین پس از برآورد معادتت عرضه و تقاضذا هذر گذروه کذاتیی مربوطذه ،تغییذرات رفذاهی
مازاد مصرف کننده و تولید کننده در سه سناریوی افزایش قیمت  %10 ،%5و  %20برای تمامی سال هذا
محاسبه و در جدول ( )6برای دوره زمذانی  1390-95گذزارش شذده اسذت .همذان طذور کذه مشذاهده
می شود ،مازاد مصرف کننده همواره در تمامی سال ها با افذزایش قیمذت مقذدار منفذی داشذته و رو بذه
افزایش است و این وضعیت در گوشت قرمز بیشذتر بذه چشذم مذی خذورد .بذا بررسذی وضذعیت مذازاد
تولیدکنندگان می توان نتیجه گرفت در برخی سال ها افزایش رفذاه تولیدکننذدگان بذا افذزایش قیمذت
بیشتر از کاهش رفاه مصرف کنندگان بوده است و این نشان می دهد رفاه جامعه در ک افزایش یافتذه
است؛ اما در برخی کاتها (از سال  1392برای گوشت قرمز) رفاه جامعه کاهش یافته است.
با بررسی جدول ( )6مشاهده می شود مازاد مصرف کننده با افزایش  10درصدی قیمذت گوشذت
مازاد مصرف کننده را  5253248میلیون ریال کاهش داده اسذت .بذا افذزایش  20درصذدی در قیمذت
گوشت مرغ مازاد مصرف کننده در سال  1991061 ،1391میلیون ریال و همان مقدار افزایش قیمذت
در سال  1392مازاد مصرف کننده را  2506202میلیون ریال کاهش می دهذد .بذا توجذه بذه افذزایش 5
درصدی در قیمت تخممرغ در سال  1391مذازاد مصذرفکننذده را  584997میلیذون ریذال و در سذال
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 759199 1392میلیون ریال کاهش داده است .با افذزایش  5درصذدی قیمذت گوشذت قرمذز در سذال
 ،1393مازاد تولیدکننذده  4974910میلیذون ریذال و در سذال  5721487 ،1394میلیذون ریذال افذزایش
داشته است .همچنین با افزایش  10درصذدی قیمذت گوشذت مذرغ مذازاد تولیدکننذده در سذال ،1391
 3276240و در سذال  4159311 ،1392میلیذون ریذال افذزایش داشذته اسذت .از طرفذی بذا افذذزایش 20
درصدی قیمت تخم مرغ مازاد تولیدکننده در سذال  2800861 ،1394میلیذون ریذال و در سذال ،1395
 5476064میلیون ریال افزایش داده است.
جدول  .6وضعیت نتایج اندازهگیری تغییرات رفاه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فرآوردههای پروتئینی
برای سالهای  1370-95بر حسب میلیون ریال
کات

رفاه

مازاد
مصرفکننده
گوشت
قرمز
مازاد
تولیدکننده

مازاد
مصرفکننده
گوشت
مرغ
مازاد
تولیدکننده

مازاد

تخممرغ
مازاد
تولیدکننده
مأخذ :یافتههای پژوهش

%5

- 2743868

- 2825700

- 5111268

- 5190800

- 5763154

- 6265868

%10

- 2820086

- 2904192

- 5253248

- 5334989

- 5923241

- 6439919

%20

- 2972523

- 3061175

- 5537207

- 5623367

- 6243416

- 6788023

%5

4123868

3705031

4900517

4974910

5721487

5915015

%10

4520393

4061284

5371720

5453267

6271630

6483766

%20

9516530

8549984

11308800

11480477

13203341

13649943

%5

-1107850

-1794574

-2258970

-2375055

-2275271

-2522963

%10

-1148283

-1860070

-2341414

-2461736

-2358310

-2615042

%20

-1229148

-1991061

-2506302

-2635098

2524388-

-2799200

%5

1748459

2941930

3734892

3552675

3990653

4174130

%10

1947148

3276240

4159311

3956388

4444137

4648464

%20

7277849

11720842

14984291

16081111

15962303

17126271

%5

-423531

-584997

-759199

-783369

-805742

-1322927

%10

-436522

-602942

-782487

-807399

-830458

-1363507

%20

-462506

-638831

-829064

-855458

-879890

-1444669

%5

1407067

1974983

2570306

2700064

2800861

5476064

%10

1504700

2111431

2749491

2887150

2995556

5800238

%20

2343180

3274748

4300438

4490061

4672689

7780154

قیمت
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرآورده های پروتئینذی
(گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخذم مذرغ) بذرای سذال هذای  1370-95اسذت .بذرای ایذن هذدف ابتذدا
وضعیت مانایی متغیرها بررسی و وقفه های بهینه تعیین شدند و سسس با مشاهده سطوح مانایی مختلف
از روش  ARDLجهت برآورد معذادتت عرضذه و تقاضذای کاتهذای مذذکور اسذتفاده شذد .پذس از
برآورد معادتت ،رابطه بلندمدت بین متغیرهای توابع برآورد شده بذا آزمذون کرانذه تبیذین گردیذد و
درنهایت مازاد مصرف کننده و تولید کننده بذرای کاتهذای فذوق در سذه سذناریوی مختلذف افذزایش
قیمتی  10 ،5و  20درصدی محاسبه شدند .نتایج برآورد توابع تقاضا نشان دادنذد کذه گوشذت قرمذز،
گوشت مرغ و تخممرغ در دو دوره جزء کاتهای کمکشش بوده اما در این میان حساسیت گوشذت
قرمز نسبت به تغییرات قیمت خود کات و کاتی جانشین (گوشت مرغ) از سایر اقذال بیشذتر اسذت و
در نقطه مقاب گوشت مرغ حساسیت کمی به تغییرات قیمتی خود کات و کذاتی جانشذین (گوشذت
قرمز) دارد .در معادتت عرضه برآوردشده ،گوشت مرغ نسبت به نهاده ذرت و تخم مذرغ نسذبت بذه
نهاده دان حساسیت نسبتا زیادی دارد که باید در برنامهریزیهای آتی مورد توجه بیشتری قرار گیذرد.
همچنین نتایج بخش رفاه نشان داد که مازاد مصرف کنندگان در سال های مذکور برای تمامی کاتها
روند کاهشی داشته و از سال های  1392این روند برای گوشت قرمز با رشد بیشتر مشاهده شد که بذه
نظر میرسد میتواند بذه دلیذ حساسذیت قیمتذی نسذبتا بذاتی ایذن کذات نسذبت بذه قیمذتهذا و طذرح
هدفمندی یارانهها و اجرای آن در سال  1392باشد کذه نذهتنهذا وضذعیت مصذرفکننذدگان را بهبذود
نبخشیده ،بلکه به کاهش هرچه بیشتر رفاه منجر شده است .امذا از طرفذی عذد افذزایش در قیمذتهذا
مازادی برای تولیدکننده نخواهد بود و امکان تولید را از تولیدکننده خواهد گرفت .بنذابراین افذزایش
قیمت جهت حمایت از تولیدکنندگان تز است .نتذایج مطالعذه حاضذر بذا نتذایج مطالعذات متعذددی
( )2016تطذذابق دارد .بذذه طذذوری کذذه در فذذرآوردههذذای پروتئینذذی رفذذاه مصذذرفکننذذدگان کذذاهش و
تولیدکنندگان افزایش یافته است.
با توجه به اینکذه گذروه فذرآورده هذای پروتئینذی ضذروریتذرین گذروه کذاتیی اسذت ،بذه دلیذ
تأثیرگذاری افزایش قیمت این گروه کاتیی بر رفاه عمومی بهتر است در میان اتخاذ سیاست ها برای
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دو گروه مصرف کننده و تولید کننده اوت تفکی

صورت بگیرد و سیاست های متفاوتی در ارتباط با

هر جزء آن اتخاذ شود و ثانیا در اتخاذ سیاست ها دقت کافی صورت بگیرد که این کار با بذرآورد و
تحلی دقیق تر توابع تقاضا و عرضه زیرگروه های کاتیی می توانذد صذورت بگیذرد .بذه عنذوان نمونذه
هرچند در حال حاضر دولت برنامه هدفمندی یارانذه هذا را دنبذال مذی کنذد ،امذا ایذن هدفمنذدی خذود
موجب افزایش قیمتها شده و به دنبال آن این افزایش قیمتها مطابق نتایج مطالعذه باعذث از دسذت
رفتن رفاه مصرف کنندگان شده است .از طرفی ،دولت سذعی دارد ایذن زیذان رفذاهی خانوارهذا را از
طریق پرداخت مستقیم (از سال  1392به طور رسمی) جبران کند .از این رو توصیه میشود که میذزان
رفذذاه ازدسذذترفتذذه خانوارهذذا محاسذذبه شذذود تذذا بذذا بذذه دسذذت آوردن مقذذدار واقعذذی زیذذان رفذذاهی
مصرفکنندگان مبلغ مناسبی در برنامهریزیهای دولت به منظور حمایت از خانوارهذا بذرآورد شذود.
همچنین در شرایط تورمی فعلی کشور طبیعی به نظر می رسد که افراد با ده
نسبت به افراد ده

هذای درآمذدی پذایین

های درآمدی بات به سبب افذزایش قیمذت مذواد غذذایی رفذاه بیشذتری از دسذت

می دهند و بنابراین توصیه می شود دولت سیاست گذاری های خود را متناسب با ده

های درآمذدی

خانوارهای ایرانی و حساسیت کاتها در قبال تغییرات قیمتی انجا دهد.
منابع
 آمارنامه بان -بان

مرکزی جمهوری اسالمی ایران.1391 ،

اطالعات سری زمانی بان

مرکزی جمهوری اسالمی ایران.1395 ،

 بریم نژاد ،ولی؛ شوشرتریان ،آشران (« .)1387بررسذی عرضذه و تقاضذای گوشذت قرمذز درایران :نگرش سیستمی» .مجله اقتصاد کشاورزی .جلد  .2شماره .97
 جعفری صمیمی ،احمد؛ محمدی خیاره ،محس (« .)1391رابطذه کوتذاهمذدت و بلندمذدتبین انتشار دیاکسذید کذربن ،مصذرف انذرژی و رشذد اقتصذادی :شذواهد جدیذد در ایذران».
-

دانشور کاخکی ،محمود؛ سروریف ،علی اکدر؛ صدراالشرافی ،سید مهریرار؛ هراتف ،حکیمره

(« .)1386تعیذذین اثذذرات تغییذذر قیمذذت شذذیر بذذر رفذذاه تولیذذدکننذذدگان و مصذذرفکننذذدگان و
پیشبینی آن» .اقتصاد کشاورزی .دوره  .1شماره .2
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 رحیمی بدر ،بیتا (« .)1395برآورد توابع تقاضای بلندمدت فرآورده های پروتئینی در ایران»،تحقیقات اقتصاد کشاورزی .جلد  .8شماره .3
 زراء نژاد ،منصور؛ سعادت مهر ،مسعود (« .)1386تخمین تذابع تقاضذا بذرای گوشذت قرمذز درایران» ،پژوهشنامه علو انسانی و اجتماعی .سال هفتم .شماره .26
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