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تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران ،رویکرد تکنیکهای سری زمانی
حبیباهلل سالمی ،2حلیمه جهانگرد*1
 .1استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -88/05/22 :تاریخ تصویب)22/03/08 :
چکیده
هدف اصلی در این مطالعه ،بررسی واکنش مصرفکنندگان گوشت مرغ نسبت به تغییرات درآمد و
قیمتها در کوتاهمدت و بلندمدت است .برای دستیابی به این هدف با استفاده از اطالعات و آمار
سالهای  1381-1353الگوهای پویای سری زمانی خودتوضیحبرداری ( )VARو تصحیح خطای برداری
( )VECMبرآورد شده است .تابع واکنش آنی ( )IRFمحاسبهشده بیانگر آن است که مصرف گوشت مرغ
در دورههای آتی بیشترین تأثیر را از میزان مصرف در دورة گذشته و حال میپذیرد؛ همچنین تکانة وارد
بر قیمت در دورة اول به صورت کامالً مشخص باعث کاهش مصرف این کاال میشود .این در حالی است
که در دورههای دوم و سوم میزان اثرگذاری آن کاهش مییابد و به صفر میرسد .نتایج روابط بلندمدت نیز
گویای آن است که گروه گوشتهای قرمز جانشین خوبی برای گوشت مرغ نیستند؛ بنابراین تغییر در
قیمت گوشت قرمز نمیتواند ابزاری مناسب در تنظیم قیمت گوشت مرغ در بازار محسوب شود؛ همچنین
با توجه به کشش خودقیمتی کمتر از یک ،میزان تقاضا برای گوشت مرغ این مادة غذایی را در عمل در
گروه کاالهای ضروری قرار میدهد که با وجود افزایش قیمت آن مصرفکنندگان تمایل کمتری به کاهش
مصرف آن دارند.
واژههای کلیدی :الگوی خودتوضیح برداری ،تابع واکنش آنی گوشت مرغ ،مصرف
مقدمه
گوشت مرغ يکی از مهمترين منابع تأمین پروتئین در ايران
محسوب میشود ،به طوری که بر اساس آمار مصرف مربوط
به بودجة خانوار بانک مرکزی ،بین سالهای  1361تا 1316
به طور متوسط بیش از  30درصد از کل پروتئین مصرفی
کشور را تأمین کرده است؛ همچنین بیش از  1درصد از کل
هزينة ناخالص خانوارهای ايرانی و  32درصد هزينة زيرگروه
گوشت را به خود اختصاص داده است .در اين دوره ،مصرف
گوشت مرغ افزايش داشته و از  39کیلوگرم به 71/21
کیلوگرم رسیده است.
* نويسندة مسئول:

به هر حال ،مطالعة واکنش مصرفکنندگان به تغییرات
قیمت و درآمد بسیار مهم است .در واقع ،پیشبینی اين
واکنشها برای برنامهريزان بخش تولید و سرمايهگذاری
مفید است.
با توجه به اهمیت گوشت مرغ از جنبة مصرفی ،در ايران
مطالعات زيادی در زمینة ساختار تقاضای اين کاال انجام
شده است .از جملة اين مطالعات میتوان به مطالعة
 (1982) Hashemiاشاره کرد که در تحقیقی با هدف
پیشبینی تقاضای گوشت مرغ به برآورد تقاضای گوشت مرغ
با استفاده از الگوی خطی لگاريتمی دوطرفه پرداخته است و
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با تکیه بر دادههای مقداری مصرف خانوارهای شهری و
روستايی از مطالعات بودجة خانوار میزان گوشت مورد نیاز
کشور را پیشبینی کرده است .اين پیشبینی در حالتهای
مختلف و با درنظرگرفتن مقادير رشد متفاوت برای
متغیرهای برونزا صورت گرفته است.
 (1991) Safaviدر مطالعة ديگری به برآورد تقاضای
محصوالت پروتئینی از جمله گوشت مرغ با استفاده از الگوی
لگاريتم خطی پرداخته است.
 (1992) Ghanbar Adiviنیز با هدف بررسی تقاضای
گوشت در ايران تقاضای گوشت مرغ را با استفاده از دو
الگوی لگاريتم خطی و تقاضای تقريباً ايدئال برآورد کرده
استNajafpoorAlvandi ،(1999) Bakhshude .
) (2002و  (2002) Naeemifarنیز در مطالعات خود
تقاضای گوشت مرغ را با استفاده از الگوی تقاضای تقريباً
ايدئال برآورد و بررسی کردهاند (2004) Falsafian .پس از
گروهبندی کاالهای خوراکی تقاضای انواع گوشت از جمله
گوشت مرغ را بر اساس سیستم تقاضای تفاضلی تعمیميافته
برآورد کرده است .در واقع ،در همة اين مطالعات از انواع
الگوهای ايستا برای بررسی روابط بین تقاضای گوشت مرغ با
متغیرهای مرتبط با آن استفاده شده است .اين در حالی
است که در سالهای اخیر در مطالعات مربوط به تحلیلهای
اقتصادی رفتار مصرفکننده در کشورهای ديگر از الگوهای
پويای سری زمانی به صورت گسترده استفاده شده است .از
جملة اين مطالعات میتوان به مطالعة Karagiannis et al.
) (2000اشاره کرد که با استفاده از الگوی تصحیح خطای
برداری ( 1)VECMبا سیستم تقاضای تقريباً ايدئال به
بررسی تقاضای انواع گوشت و فراوردههای آن در کشور
يونان پرداختهاند (2002) Wang Bessler .با استفاده از
الگوی خودتوضیحبرداری ( 2)VARتقاضای گوشت در
آمريکا را پیشبینی کرده است .در اين مطالعه ،تقاضای
گوشت گاو ،مرغ و خوک به صورت جداگانه برآورد شده
است .به دنبال الگوی خودتوضیح برداری ،الگوی تصحیح
خطای برداری متناظر نیز برای هر سه نوع گوشت به طور
جداگانه برآورد شده است.
 (2003) Fanili Mazzicchiدر ايتالیا نیز به بررسی
تقاضای گوشت در قالب يک الگوی تصحیح خطای برداری

پرداختهاند .در ايران نیز Ghahremanzade Salami

) (2008با استفاده از الگوهای پويای سری زمانی قیمت
گوشت مرغ را به صورت ماهانه پیشبینی کرده است.
مطالعات مرورشده همگی گويای کاربرد الگوهای پويای
سری زمانی برای پیشبینی تقاضا و مصرف هستند .يکی از
علل اصلی اين مسئله توانايی اين الگوها در پیشبینی
مناسب مصرف آينده است.
مرور مطالعات گذشته در حوزة تقاضای انواع گوشت در
داخل و خارج و مقايسة آنها گويای آن است که عمدة
مطالعات داخل در اين زمینه با استفاده از الگوهای ايستا
صورت گرفته است ،به طوری که میتوان گفت الگوهای پويا
برخالف داشتن کارايی بیشتر در ارائة نتايج کاربردی و
استفادة گسترده در مطالعات خارجی در مطالعات داخلی در
زمینة مورد نظر مورد توجه قرار نگرفتهاند ،بهويژه آنکه
الگوهای پويا اطالعات مهمی را در جهت تحلیل کوتاهمدت
روابط بین متغیرهای مؤثر بر تقاضا و نوع ارتباط روابط
کوتاهمدت و بلندمدت بین آنها را نیز نشان میدهند .با
توجه به نبود مطالعه در اين زمینه ،مطالعة حاضر با هدف
بررسی چگونگی واکنش پويای مصرفکنندگان گوشت مرغ
در ايران به تغییرات قیمتها و درآمد صورت گرفته است.
مواد و روشها
توابع تقاضا بازگوکنندة رفتار مصرفکنندة کاال هستند و
واکنش آنها را به تغییرات متغیرهای اقتصادی نشان
میدهند .بر اساس مبانی اقتصاد ،تقاضا برای هر کاال متأثر از
قیمت آن کاال و کاالهای جانشین و مکمل و همچنین درآمد
مصرفکننده است؛ بنابراين مصرفکننده به تغییرات اين
متغیرها واکنش نشان میدهد .شدت اين واکنش به ماهیت
کاال از ديدگاه مصرفکننده بستگی دارد .مصرف کل
خانوارها در يک اقتصاد از يک کاال هم از همین قاعده
تبعیت میکند و تحت تأثیر همین متغیرهاست .بر اين
اساس الگوی مصرف گوشت مرغ خانوارها را میتوان به
صورت تابعی از قیمت اين کاال ،قیمت گوشت قرمز ،قیمت
ساير کاالهای خوراکی به استثنای گروه گوشت و سطح
درآمد در نظر گرفت .در واقع ،مقدار مصرف سرانة گوشت
مرغ به صورت زير تعريف میشود:
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قیمت ساير کاالهای خوراکی به استثنای

گروه گوشت است.
خودتوضیحبرداری ( )VARفارغ از فرض اولیة برونزايی
قیمتها اجازه میدهد که اين فرض نیز آزموده شود .در
واقع ،يک الگوی  VARبر اين فرض استوار است که هر
متغیر تحت تأثیر گذشتة خود متغیر و حال و گذشتة ساير
متغیرهای الگوست؛ بنابراين برخالف الگوهای ساختاری به
اين نکته توجهی ندارد که مبانی نظری کدام متغیر را درونزا
و کدام را برونزا میداند .بر اين اساس اگر فرض شود که
روابط همزمانی بین متغیرهای مقدار مصرف گوشت مرغ،
قیمت گوشت مرغ ،قیمت گوشت قرمز و درآمد سرانه وجود
دارد که هرکدام در توضیح رفتار ديگری مؤثر است ،آنگاه
اين روابط با الگوی  VARقابل بیان هستند .در واقع ،در اين
الگو بازخوردی که ممکن است بین متغیرها وجود داشته
باشد در نظر گرفته میشود .در چنین شرايطی ،روابط بین
متغیرهای مؤثر بر مقدار مصرف گوشت مرغ را با الگوی
 VARمیتوان به صورت زير در نظر گرفت )Lütkepohl,
:(2005
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الگوست که در اينجا شامل متغیرهای الگوی يک است؛
همچنین  A0بردار   n 1از جزء عرض از مبدأ A P ،بردار

 n  n از ضرايب برآوردشدة الگو و  etبردار   n 1از
جزء جمالت خطای الگو هستند .الگوی باال از اين مزيت نیز
برخوردار است که نسبت به الگوهای ديگر سری زمانی مانند
 ARIMAعمومیت بیشتری دارد؛ زيرا عالوه بر اثر وقفههای
خود اثر وقفههای متغیرهای ديگر را نیز در نظر میگیرد و
بنابراين میتواند پیشبینیهای بهتری را از رفتار مصرفی
بازگو کند .به عالوه ،با برآورد توابع واکنش آنی و تجزية
واريانس پیشبینی متغیرها واکنش متغیرها را به تغییر در
متغیرهای ديگر و سهم متغیرها را در واريانس پیشبینی هر
متغیر بازگو میکند ) .(Enders, 2004برای برآورد الگوی
 VARدر شرايطی که جمالت خطای الگوی واريانس ثابت
دارند و همبستگی پیاپی ندارند ،هريک از معادالت موجود
در سیستم را میتوان با روش حداقل مربعات معمولی
( )OLSبرآورد کرد .در اين حالت ،برآوردگر  OLSسازگار و
کاراست ) .(Lütkepohl, 2005ضرايب الگوی VAR
نشاندهندة روابط کوتاهمدت بین متغیرهای موجود در
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الگوست؛ ولی روابط بلندمدت بین متغیرها به طور مستقیم
از الگوی  VARقابل محاسبه نیست .از اين رو الگوی
تصحیح خطای برداری مرتبط با آن محاسبه میشود .در
حقیقت ،الگوی تصحیح خطای برداری عموماً در قالب اين
الگو با سیستم  VARکه دارای  Kمتغیر درونزای انباشته از
مرتبة يک I1با  Pوقفه باشد شکل ماتريسی زير را به خود
میگیرد:
(Δy t  π y t 1  Γ Δy1,t 1  ....... )3
 Γ P 1 Δy
 ut
1,t  P 1
در روابط باال π  αβ ،تعريف میشود که در آن β
ماتريس بردارهای روابط بلندمدت و  ماتريس ضرايب
تعديل روابط کوتاهمدت به بلندمدت است؛ با وجود اين
الزمة برآورد الگوی تصحیح خطای برداری وجود حداقل يک
رابطة همگرا بین متغیرهای الگوست که برای آزمودن وجود
اين رابطه روش جوهانسن و جوسلیوس به کار گرفته
میشود (.)Ibid
در مطالعة حاضر ،مصرف سرانة گوشت مرغ مقدار
تقاضای اين کاال در نظر گرفته شده است .اين مقادير مربوط
به مصرف ساالنة فرد (کیلوگرم) است که با استفاده از آمار
بودجة خانوار بانک مرکزی سالهای  1361-1353استخراج
شده است .با توجه به اينکه آمار مربوط به مصرف سرانه
بهطور مستقیم در دسترس نبود ،آمار مربوط به سرانة خانوار
بر میانگین بعد خانوار تقسیم شد تا مصرف متوسط سرانة
فرد حاصل شود.
آمار مورد نیاز قیمت نیز از آمار مربوط به شاخصهای
قیمت خردهفروشی بانک مرکزی جمعآوری شده است؛
همچنین اطالعات مربوط به درآمد سرانة فرد از طريق
تقسیم آمار درآمد سرانة خانوار (به قیمت ثابت سال )1376
بر میانگین بعد خانوار به دست آمده است .برای محاسبة
قیمت ساير کاالها از يک قیمت موزون استفاده شده است،
به طوری که وزن دادهشدة سهم هزينة آن کاالها از کل
هزينة کاالی خوراکی خانوار به دست آمده است .دورة مورد
مطالعه شامل سالهای  1353تا  1316است که آخرين آمار
منتشرشده و در دسترس است.
1

نتایج و بحث
برای برآورد الگوی  VARبايد ابتدا وضعیت ايستايی
متغیرهای الگو بررسی شود .در اين مطالعه ،بررسی شرايط
ايستايی با استفاده از آزمون ديکیفولر تعمیميافته صورت
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انباشتهبودن تمامی متغیرها از مرتبة يک است .بررسی
ايستايی متغیرها با استفاده از آزمون فیلیپس-پرون نیز
همین نتايج را تأيید میکرد.

گرفته است که نتايج آن در جدول  1ديده میشود .بر اساس
اين نتايج همة متغیرها در سطح ناايستا بودند و به همین
دلیل تفاضل اول متغیرها در شرايط بدون روند آزموده شد
که نتايج آن نیز در جدول  1آمده است .اين نتايج بیانگر

جدول  .2نتایج آزمون ایستایی متغیرهای موجود در الگوی تقاضای گوشت مرغ
متغیر

آمارة محاسباتی در سطح

آمارة محاسباتی در سطح تفاضل اول

تعداد وقفة بهینه بر اساس معیار شوارتز

وضعیت ایستایی
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مأخذ :يافتههای تحقیق
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1

* :معناداری در سطح  95درصد اطمینان

نتايج معیار  SBCمالک تعیین وقفه قرار گرفته است؛
بنابراين تعداد وقفة بهینه يک تعیین شده است .الگوی
برآوردی از نظر نرمالبودن ،خودهمبستگی جمالت ،اخالل و
ثبات سیستم نیز بررسی و صحت آن تأيید شد (جدول .)2

پس از بررسی ايستايی ،برای تعیین وقفة مناسب دو
وقفه با معیارهای مختلف سنجیده شد که نتايج آن در
جدول  3گزارش شده است .معیارهای  HQ ،LR ،AICدو
وقفه و معیار  SBCيک وقفه را پیشنهاد میکنند؛ اما از آنجا
که اندازة نمونه در اين مطالعه کوچک محسوب میشود،

جدول  .1نتایج آزمون نرمالیتی ،نبود همبستگی و ثبات سیستم الگوی VAR
آزمون خودهمبستگی

ثبات سیستم

آزمون نرمالیتی

وقفه

LM test

رابطه

Jarque Bera

ریشههای معکوس

1

20/88

1

2/29

0/21

2

29/33

2

2/21

0/91

3

25/12

3

3/22

0/91

2

29/11

2

1/15

0/18

5

22/11

5

3/23

0/18

جدول  .3نتایج آزمون تعیین وقفة الگوی  VARتقاضای گوشت مرغ
تعداد وقفه

LR

SBC

AIC

HQ

0
1
2

128
*20/93

0/111
*-5/28
-5/29

0/35
-9/13
*-8/30

-0/29
-9/11
*-9/21

مأخذ :يافتههای تحقیق

* وقفة بهینه

يکی از نتايج مهم الگوی  VARبرآوردشده نحوة واکنش
به مقدار مصرف سرانة گوشت مرغ نسبت به تکانههای
(تغییرات) ساير متغیرها مانند قیمتها و درآمد است.
چگونگی اين واکنشهای آنی در نمودار  1ارائه شده است.

در بخش  Aاين نمودار ،نحوة واکنش مصرف گوشت مرغ
نسبت به تکانة وارد بر خود آن در دورة جاری و دورههای آتی
ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،اثر اين تکانه در
شش دوره به طور کامل تعديل شده است .بخش  Bواکنش

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

مصرف گوشت مرغ را به تغییر يکبارة قیمت آن نشان میدهد.
اين تکانه در دو دورة اول و دوم به صورت کامالً مشخص باعث
کاهش مصرف گوشت مرغ میشود ولی از دورة سوم به بعد
میزان اثرگذاری آن کاهش میيابد و به صفر میرسد .تغییر
قابل مالحظة مصرف گوشت مرغ بر اثر تغییر قیمت آن نشان
میدهد که گوشت مرغ در کوتاهمدت نسبت به تغییرات قیمتی
بسیار حساس است .در بخش  ،Cاثر شوک وارد بر قیمت
گوشت قرمز بر مصرف گوشت مرغ نشان داده شده است.
همانطور که از نمودار پیداست ،اين شوک در دورة اول اثر
زيادی بر مصرف گوشت مرغ ندارد اما در دورة دوم و سوم باعث
افزايش جزئی مصرف مرغ میشود .اين مسئله نشان میدهد که
گوشت قرمز در کوتاهمدت جانشین گوشت مرغ میشود ولی
اثرگذاری آن با يک وقفه روی میدهد و میزان آن نسبت به
قیمت گوشت مرغ بسیار کمتر است .اين در حالی است که اثر
تغییرات درآمدی (تکانة درآمد) که در بخش  Dنشان داده شده

قابل مالحظه است و باعث افزايش مصرف گوشت مرغ در دورة
اول میشود که حداکثر اثر آن در دورة سوم نايان است .اين اثر
به مرور در سه دورة بعد تعديل شده و نزديک به صفر است.
بخش  Eنیز واکنش تقاضای گوشت مرغ را به تکانة وارد
بر قیمت ساير کاالهای خوراکی نشان میدهد .بر اساس اين
نمودار اين اثر در سه دورة اول افزايشی است ولی در دورههای
بعدی کاهش میيابد .اين وضعیت نشان میدهد که در
کوتاهمدت ساير کاالهای خوراکی به صورت جانشین برای
گوشت عمل میکنند اما در بلندمدت اين دو مجموعه مکمل
يکديگرند .در مجموع ،مقايسة نحوة واکنش مصرف مرغ
نسبت به اين تکانهها نشان میدهد که مصرف گوشت مرغ در
کوتاهمدت بیش از همه از دو عامل قیمت خود و درآمد متأثر
است؛ به عبارت ديگر ،اين دو عامل نقش تعیینکنندهای در
تعیین مصرف گوشت مرغ در کوتاهمدت دارند.

Response of Cch to Pch
)(B

Response of Cch to Cch
)(A
.15

.15

.10

.10
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Response of Cch to Ic
)(D
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Response of Cch to Pr
)(C
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Response of Cch to Pot
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نمودار  .2توابع واکنش مصرف سرانة گوشت مرغ نسبت به تکانههای وارد بر متغیرهای دیگر
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است .وضعیتی که توضیح داده شد اين واقعیت را منعکس
میکند که مصرفکنندگان گوشت مرغ اگرچه تحت تأثیر
تغییرات قیمت آن مقداری از مصرف خود را تغییر میدهند
ولی به يکباره در الگوی مصرفی خود تغییر شديدی ايجاد
نمیکنند .به همین دلیل بیشترين تأثیرپذيری تغییرات
مصرف در دروههای اولیه ناشی از مقدار مصرف گوشت مرغ
در دورههای قبل است .در حقیقت ،عادات مصرفی افراد به
يکباره قابل تغییر نیست اما با افزايش قیمت ساير خوراکیها
در طول زمان و به تبع آن کاهش سهمی از درآمد ،که به
مصرف گوشت مرغ میرسد ،از تأثیر مصرف در دورههای قبل
بر مصرف حال کاسته میشود و مصرف گوشت در دورههای
بعدی بیشتر تحت تأثیر افزايش قیمت ساير خوراکیها و
تغییر در درآمد مصرفکنندة گوشت مرغ خواهد بود .در عین
حال ،در کوتاهمدت (دورههای اول و دوم) بیشترين
تأثیرپذيری مصرف گوشت مرغ مربوط به عادات مصرفی افراد
(مصرف گوشت مرغ در دورههای گذشته) ،قیمت گوشت مرغ
و درآمد افراد است و تغییر در قیمت گوشت قرمز و ساير
خوراکیها اثر بااليی ندارند؛ بنابراين سیاستهايی که به تغییر
قیمت گوشت مرغ و تغییر سطح درآمد منجر شود ،تأثیر
شايان توجهی بر مصرف گوشت مرغ بهويژه در کوتاهمدت
خواهد داشت؛ به بیانی ديگر ،سیاستهای قیمتی و درآمدی
ابزار مؤثری برای تغییر مقدار مصرف گوشت مرغ بهويژه در
کوتاهمدت هستند.

جدول  4نتايج تجزية واريانس پیشبینی مصرف گوشت
مرغ را نشان میدهد .ستون دوم ( )SEمیزان استاندارد
خطای پیشبینی را نشان میدهد که در طول زمان افزايش
يافته است .اين امر طبیعی است؛ زيرا خطای پیشبینی در هر
دوره خطای پیشبینی در دورههای قبل را نیز در خود دارد.
ستونهای بعدی درصد سهم هر متغیر از واريانس پیشبینی
مصرف مرغ (  ) Cchرا نشان میدهند .همانطور که در اين
جدول مشاهده میشود ،در دورة اول کل واريانس مصرف
مربوط به تغییرات خود آن است؛ اما در دورة دوم سهم خود
مصرف از واريانس آن  67درصد بوده و تغییرات قیمت مرغ
(  11/33 ) P chدرصد واريانس مصرف اين کاال را تشکیل داده
است .پس از آن ،درآمد (  ) Icبیشترين درصد از واريانس
پیشبینی مصرف را که نزديک به 11درصد است تشکیل
میدهد .قیمت گوشت قرمز (  ) P rو ساير کاالهای خوراکی
(  ) Potدر دورة اول به ترتیب  1و  0/1درصد از واريانس
مصرف گوشت مرغ را تشکیل میدهد که نسبت به ديگر
متغیرها سهم کمتری دارد .در دورههای بعد ،بهمرور سهم
خود مصرف در واريانس خطای پیشبینی آن کاهش و سهم
متغیرهای ديگر افزايش میيابد ،به طوری که در دورة پانزدهم
سهم مصرف از واريانس خود به  0/37کاهش میيابد .اين در
حالی است که سهم قیمت مرغ ،درآمد سرانه ،قیمت گوشت
قرمز و قیمت ساير کاالهای خوراکی در دورة پانزدهم به
ترتیب  1/61 ،20/42 ،13/29و  27/79درصد افزايش يافته

جدول  .4نتایج تجزیة واریانس پیشبینی مصرف گوشت مرغ (درصد)
PERIOD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
مأخذ :يافتههای تحقیق

S.E

Cch

P ch

Pr

Ic

Pot

0/10
0/13
0/15
0/17
0/18
0/18
0/18
0/19
0/19
0/19
0/19
0/19
0/19
0/19
0/19

100
69/83
49/90
41/25
38/16
37/38
37/06
36/97
37/02
37/05
37/01
36/89
36/73
36/53
36/29

0
18/33
18/53
14/88
14/16
14/00
13/87
13/76
13/72
13/79
13/86
13/89
13/89
13/89
13/88

0
1/08
1/69
1/45
1/38
1/48
1/55
1/58
1/60
1/62
1/62
1/62
1/61
1/59
1/59

0
10/64
18/79
19/72
19/70
20/09
20/61
20/98
21/11
21/06
21/00
20/88
20/73
20/57
20/42

0
0/108
11/06
22/68
26/57
27/01
26/88
26/69
26/52
26/42
26/48
26/71
27/02
27/39
27/79

اما برای بررسی روابط بلندمدت بین متغیرها ابتدا الزم
بود وجود رابطة بلندمدت آزموده شود .همانطور که جدول

 5ديده میشود ،آمارة "اثر وجود" دو رابطه و آمارة "حداکثر
مقدار ويژه" وجود يک رابطة همگرا را در الگو تأيید

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

میکنند .در چنین شرايطی که نتايج دو آماره متفاوت است،
مالک عمل نتايج آمارهای است که حداقل تعداد بردار همگرا
را تأيید میکند )(Endres, 2004؛ بنابراين در اينجا نیز
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وجود يک رابطة بلندمدت به عنوان نتیجة آزمون تعداد
روابط همگرا انتخاب شد.

جدول  .5نتایج آزمون تعیین تعداد مرتبة همگرایی در الگوی تقاضای گوشت مرغ
فرض H 0

فرض H 1

مقدار ویژه

آمارة اثر ()Trace

مقدار بحرانی آماره (سطح )0/00

R=0
R=1
R=2
R=3
R=5

R>0
R>1
R>2
R>3
R>5

0/91
0/13
0/29
0/21
0/01

101/22
52/31
22/22
10/95
1/82

12/35
29/93
22/22
15/28
3/82
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ادامة جدول  .4نتایج آزمون تعیین تعداد مرتبة همگرایی در الگوی تقاضای گوشت مرغ
فرض H 0

فرض H 1

مقدار ویژه

آمارة حداکثر مقدار ویژه ()Max Eigen

مقدار بحرانی آماره (سطح)0/00

R=0

R>0

0/91

33/89

22/51

R=1

R>1

0/13

25/58

21/55

R=2

R>2

0/29

21/13

18/25

R=3

R>3

0/21

12/28

8/23

R=5

R>5

0/01

3/82

1/82
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با توجه به نتايج آزمون همگرايی ،متغیرهای الگو در
قسمت قبل ،که گويای وجود حداقل يک رابطة همگرا بین
متغیرهاست ،الگوی تصحیح خطای برداری ()VECM
مرتبط با الگوی تقاضای گوشت مرغ برآورد شد .الگوی
 VECMبا توجه به تعداد يک وقفه در الگوی  VARبرای
مصرف سرانة گوشت مرغ به صورت زير است که پارامترهای

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

LCH t   (C cht 1   1 P cht 1   2 P r t 1

D

2

) 

t 1

 Pot
4



 Ic

t 1

3



جدول  .5نتایج برآورد رابطة بلندمدت الگوی  VECMمربوط به تقاضای گوشت مرغ
ضریب

شرح متغیر

ضریب

آمارة t



وقفة لگاریتم شاخص قیمت مرغ

-0/11

-2/11

وقفة لگاریتم شاخص قیمت گوشت قرمز

0/02

1/22

وقفة لگاریتم درآمد سرانه

0/11

2/95

وقفة لگاریتم شاخص موزون سایر کاالهای خوراکی

0/21

1/28

ضریب تعدیل

-0/92

-9/88

متغیر موهومی مربوط به برنامههای توسعه

-0/32

-5/22

1
2







3

4
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همانطور که در جدول  6ديده میشود ،ضريب قیمت
گوشت مرغ در بلندمدت منفی و برابر  -0/61است که از نظر
آماری نیز در سطح  99درصد معنیدار است .عالمت منفی

اين ضريب تأمین قانون تقاضا را تأيید میکند .اين ضريب
نشان میدهد که سیاستهای قیمتی در بلندمدت ابزار
مناسبی برای تغییر در الگوی مصرف مرغ هستند .ضريب
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قیمت گوشت قرمز و قیمت ساير گروه کاالهای خوراکی در
بلندمدت مثبت است؛ اگرچه نبود معنیداری آنها بیانگر
اهمیت کمتر اين متغیرها در مصرف گوشت مرغ است.
ضريب درآمد نیز مثبت و معادل  0/66است که نشان
میدهد با افزايش درآمد سرانة افراد مصرف سرانة آنها در
بلندمدت افزايش خواهد يافت .در نهايت ،اثر اجرای
برنامههای توسعه بر مصرف گوشت مرغ ،که با يک متغیر
موهومی در الگو نشان داده شده است ،منفی است و نشان
میدهد اجرای برنامههای مرتبط با بازار گوشت مرغ در عمل
بر مصرف اين کاال اثر منفی داشته است .يکی از داليل
مشاهدة اين وضعیت اعمال سیاست آزادسازی صنعت
مرغداری است که باعث افزايش هزينههای تولید و در نتیجه
قیمت اين کاال شده است.
ضريب تعديل اين رابطه  -0/79است .عالمت منفی اين
ضريب وجود رابطة بلندمدت بین متغیرها را تأيید میکند و
مقدار آن نشان میدهد که  0/79از نبود تعادل روابط
کوتاهمدت در يک دوره تعديل میشود و به تعادل بلندمدت
نزديک میشود.
با توجه به آنچه توضیح داده شد ،چند نتیجه شايان ذکر
است:
 .1گوشت مرغ در سبد مصرفی مردم جايگاه ويژهای پیدا
کرده و به يک عادت مصرفی تبديل شده است .اين بدان
معنی است که کاهش مصرف اين مادة غذايی در واکنش به
تغییرات قیمت اين کاال و درآمد خانوارها به يکباره صورت

نمیگیرد و فشار افزايش قیمتها به میزان زيادی به
مصرفکنندگان منتقل میشود.
 .2بر اساس نتايج بهدستآمده گروه گوشتهای قرمز
جايگزين خوبی برای گوشت مرغ نیستند و تغییرات قیمت
آنها تأثیر زيادی بر مصرف گوشت مرغ ندارد .بر همین
اساس میتوان نتیجه گرفت که در سیاست تنظیم بازار برای
گوشت مرغ عرضة بیشتر گوشتهای قرمز و در نتیجه تغییر
قیمت اين گروه از گوشتها عامل چندان مؤثری برای تغییر
مصرف گوشت مرغ نیست .اين خود تأيید ديگری بر
نتیجهگیری اول است.
 .3به نظر میرسد همین دو دلیل باعث شده است که
کشش قیمتی گوشت مرغ کمتر از يک باشد؛ يعنی با
افزايش قیمت مرغ جای مانور زيادی برای مصرفکنندگان
برای جايگزينی با کاالی ديگر وجود ندارد و در نتیجه با
تحمل فشار هزينهای ،گرچه با اندکی کاهش در مصرف،
همچنان به مصرف گوشت مرغ ادامه میدهند.
 .4وضعیتی که توضیح داده شد بیانگر آن است که رفاه
مصرفکنندگان گوشت مرغ به میزان زيادی تحت تأثیر
سیاستهای قیمتگذاری دولت در بازار گوشت قرار دارد ،به
طوری که هر سیاستی که به افزايش قیمت گوشت مرغ يا
ساير خوراکیها منجر شود موجب واردآمدن فشار هزينهای
بر مصرفکنندگان گوشت مرغ و در نتیجه سبب کاهش رفاه
ايشان در بلندمدت میشود.
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