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 غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی 

 
 * و كميل مهجوری كارمزدی  محمد قربانی

 

 0051مهر  01 :تاريخ پذيرش              0051ارديبهشت  5 :تاريخ دريافت

 چکيده

آميز خواهد بود كه روابط متقابل اقتصادی همانند روابط بيولوژيکی در نظر گيری در مديريت بازار آينده زمانی موفقيتتصميم
غواايی حواوی پوروت ين    يافته تفاضلی، به بررسی بازار موواد   اين پژوهش با ارائه يک سيستم تقاضای معکوس تعميم. گرفته شود

آموار  . های مختلف موادغاايی در اين بازار را مورد بررسی قرار داده استحيوانی در ايران پرداخته و جزئيات ارتباط بازار بين گونه
بورآورد  . مورد اسوتفاده قورار گرفوت    0051تا  0090های آماری كشاورزی از سال مور نياز از شركت پشتيبانی امور دام و سالنامه

دهود، بهتورين مودل بورای بررسوی      و آزمون ضرايب تركيبی نشان موی  (GIDS)يافته تفاضلی  يستم تقاضای معکوس تعميمس
های متقواط  جبرانوی    نتايج نشان داد كه كشش. باشد یم IAIDSتقاضای موادغاايی حاوی پروت ين در روستاهای كشور، مدل 

. مرغ و همچنين گوشت قرمز و گوشت مورغ اسوت   بيانگر جانشينی شير و تخم IAIDSدر سيستم تقاضای معکوس  برآورد شده
اين بدان معناست كه بوا افوزايش قيموت هور كودام از      . های خود مقداری جبرانی مطابق مبانی ت وريک، منفی بوده است كشش

وستايی به عنوان يوک كواالی   كنندگان ر از آنجا كه گوشت قرمز و شير برای مصرف. يابدها كاهش می كاالها، مقدار مصرف آن
نتايج مربوط به محاسبات كشش جانشينی آلن نيز نشان داد كه گوشت مرغ به عنوان بهترين جانشين . شودضروری محسوب می

بهترين جانشين برای گوشت قرمز، گوشت مرغ بوده و گوشت قرمز به عنوان بهترين جانشوين بورای   . برای شير و بالعکس است
 .مرغ است تخم
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 مقدمه

 تنوع به توجه با پديده اين پيدايش مؤثر بر علل .است ايران ایمشکالت تغايه ترين عمده از پروت ينی یسوءتغايه

 اين است مهم ینکته .است متفاوت مختلف نقاط در كشور در موجود اجتماعی -اقتصادی و مسائل اكولوژيکی وضعيت

 اهميوت  آنوان  اساسوی  تأمين نيازهای سوم جهان كشورهای اغلب در و است كم درآمد هایگروه مشکل سوءتغايه كه

 (.0051؛ بخشوده و همکاران، 0070قاسمی، )ندارند  كافی سياسی قدرت هاگروه اين زيرا ندارد؛ اساسی

 حيوانی هایفراورده و شودمی ها تأمينميوه و هاسبزی ها،چربی و هاروغن غالت، طريق از عمدتاً انرژی ايران در

 كوه  طووری  بوه  انود داشوته  زمينه اين در كمتری نقش مشکالت متعدد دليل به لبنيات، و قرمز گوشت عمده طور به و

شاهنوشوی و  )است  بوده نامطلوب و حداقل سطح در درآمد كم های گروه در روستايی و مناطق در يژهو به ها آن مصرف
 (.0051همکاران، 

سوال تشوکيل    09درصد آن را افراد كمتور از   11باشد كه  ميليون نفر می 79در حال حاضر جمعيت كشور بيش از 
، دورنموای نيازهوای   (0050مركوز آموار ايوران،    )درصد است  0/0دهند و با عطف توجه به رشد جمعيت كه حداقل  می

شود و در اين رابطه مديريت بازار كشاورزی بوه ويوژه    ی مشخص میخوب بهنده غاايی خصوصاً نيازهای پروت ينی در آي
های دام و طيور كه از نظر تأمين پروت ين حيوانی مورد نياز مردم اهميوت زيوادی دارد، توالش بيشوتری را بور       فرآورده

چگوونگی اثرپوايری و    بنوابراين آگواهی از  ؛ كنود  اساس شناخت همه جانبه بازار مواد غاايی پروت ينی حيوانی طلب می
های مديريت  يتاولواز  كننده مصرفيدكننده و تولو اثرگااری آن بر رفاه  اثرگااری قيمت مواد غاايی پروت ينی حيوانی

بازار تقاضای گوشت  اساس، هدف كلی مطالعه حاضر بررسیبر اين . بهتر عرضه و تقاضای محصوالت اين حوزه است
 .پايری آن از قيمت استتأثيرچگونگی  مرغ و قرمز، گوشت مرغ، شير و تخم

ی موجود با نوع سيستم تقاضا ها دادهاند، به ساختار و تطابق اغلب مطالعاتی داخلی كه از سيستم تقاضا بهره گرفته
-نوراهلل)اند به بررسی بخش تقاضا پرداخته( AIDS)آل توجهی نداشته و اغلب با استفاده از سيستم تقاضای تقريباً ايده

، دانشوور و همکواران،   0011، قرشی ابهوری و صدراالشورافی،   0011 تركمانی، ، عزيزی و0011، عزيزی، 0071 زاده،
يافتوه و   مطالعات بسيار اندكی بوا بررسوی فورم تعمويم    (. 0015و قربانی و همکاران،  0100، محمدی و نوروزی، 0101
بورون و  (. 0050فلسفيان و قهرمانزاده، )اند پرداختهی مربوط به انتخاب فرم تابعی، به انتخاب فرم برتر ها آزمونانجام 

هوای تقاضوای    يسوتم سای و تركيبوی از   يانهآشو ی يک سيستم  ارائهتوانستند با ( 0515) 0و بارتن( 0559) 0همکارانش
البته . را ارائه كنند( تركيبی)ای  به صورت معکوس، يک سيستم آشيانه( NBR و AIDS ، Roterdom، CBS)معروف 
بخش اعظمی از مبانی ت وريک مربووط بوه   . گردد برمی 0511استفاده از سيستم تقاضای معکوس به اواخر دهه سابقه 

-مطالعه در ايران اولين(. 0111، 1پارک و همکاران)است ارائه شده ( 0511) 0سيستم تقاضای معکوس توسط آندرسون

                                                                                                                                                         
1- Brown et al 

2- Barten 

3- Anderson 
4
 - Park et al 
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باشود   یمو برای سه گروه كاال ( 0071)سن پور ای كه از سيستم معکوس تقاضا استفاده كرده است مربوط به مطالعه ح
ی استفاده از سيستم تقاضا در جهت بررسی بازار ايران مطالعات متعددی وجوود  در حوزه(. 0051سحرابی و همکاران، )

 .در ادامه به برخی از اين مطالعات اشاره شده است. دارد

 از روش اسوتفاده  بوا  ايوران  در هاخوراكی از گروهی تقاضای ی به بررسیا مطالعه، در (0075)همکاران  و تارمست

 نتايج نشان داد كه .نمودند برآورد تکراری یا مرحلهسه  مربعات حداقل روش و تکراری نامرتبط ظاهر به هایرگرسيون

 حاصول  نتايج ای كه بودنبه گونه. دهنده نتايج متفاوتی در مورد كاالی نان استنشان ISUR و I3SLS برآورد روش

 .باشد یمی پست و گيفن بودن نان  دهنده نشانبه ترتيب  ISURو  I3SLSی ها روش با گرفته انجام برآوردهای از

 را روستايی و شهری جوام  در گوشت انواع تقاضای تواب  آل،ايده تقريباً تقاضای تاب  از استفاده با (0011)عزيزی 

 آن بور  افوزون  و نمووده  محاسوبه  را 0سهويک  و مارشال تقاضای تواب  قيمتی غير و قيمتی های و كشش نموده برآورد

 و مورغ  گوشوت  بوودن  جانشين بر داللت حاصل نتايج .كردند بررسی نيز را تقاضا تعيين تاب  در همگرايی نظريۀ كاربرد
 .دارد قرمز گوشت

يافته سيستم تقاضا به صوورت مسوتقيم بوه     ، در مطالعه خود با استفاده از فرم تعميم(0050)فلسفيان و قهرمانزاده 
. های ديگور تورجيح دارد  بر فرم AIDSبررسی تقاضای انواع گوشت در ايران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه فرم 

عنووان   بوه  مورغ  و گوساله هایگوشت و لوكس كااليی عنوان به ماهی و گوسفند هایگوشت ايرانی خانوارهای بين در
ايرانوی   خانوارهای برای كه دهدمی نشان متقاط  قيمتی هایكشش مقادير همچنين، .گردندمی تلقی ضروری كاالهای
بور   كمتوری  توأثير  هوا گوشوت  ساير قيمت و دارند گوسفند گوشت قيمت از را پايریتأثير بيشترين گوشت انواع مصرف
 .دارد آن مصرف

0همکاران و اييلز
0مدل بارتن مجدد پارامترسازی با ،(0557) 

 سيستم توابعی  يافته، تعميم تقاضای مدل يک ايجاد و 

 گوشت برای كنندگان ژاپنیمصرف تقاضای بررسی برای و نموده كننده انتخابمصرف واقعی رفتار با سازگار و مناسب

 .كردند استفاده ماهی و قرمز

 كننودگان مصرف (GODDS) يافته معمولی تقاضای تعميم تفاضلی تقاضای سيستم ارائه با (0555) 1ويسلزو  اييلز

 .قرار دادند تحليل مورد ماهی و قرمز گوشت كاالهای برای را ژاپنی

 آل وايوده  تقريبواً  تقاضای سيستم از پويا مدل يک ی خود، با استفاده ازدرمطالعه( 0111) 9همکاران و كاراگيانيس

 دارای گواو  گوشوت  مدت، كوتاه در نتايج نشان داد كه. به بررسی بازار مصرف گوشت پرداختند خطا تصحيح هایمدل

                                                                                                                                                         
1- Marshallian and Hicks 

2 - Eales et al 
3 - Barten 

4 - Eales and Wessells 

5  - Karagiannis et al 
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 گوشوت  وجوود،  ايون  بوا  .باشود واحد موی  كشش دارای خوک گوشت كهدرحالی .باشدمی قيمت در پايركشش تقاضای

 بزرگتر كشش تقاضای يک دارای خوک و گاو گوشت مدت بلند در .باشندمی كششبی تقاضای دارای مرغ و گاوميش

 .باشندمی كششبی تقاضای دارای هنوز مرغ و گاوميش گوشت كهحالی در بود خواهند يک از

 ماهی گوشت كه نشان داد نتايج .كامرون پرداخت كشور در گوشت تقاضای بررسی به ایمطالعه در 0551 0تامبی

 و ميوانی  سونين  و خوانوار  گسوتردگی  هایويژگی با پايين درآمدی سطوح هایبرای خانواده ضروری نسبتاً كاالی يک
 خووک  و مورغ  گوشوت  كوه  حالی در .است مرغ و گاو گوشت برای كاالی جايگزين يک و بوده تحصيالت پايين سطح

 كوه  دارنود  گواو  گوشت خريد به تمايل خانوارهايی .شوندتلقی می گاو گوشت مکمل دو هر و گرديده جايگزين يکديگر

 مورغ  گوشوت  خريود  به تمايل خانوارهايی .باشندمی اسالمی باورهای دينی با و كردهتحصيل سال،ميان متأهل، عمدتاً

 .باشندمی عمومی هایبخش در شاغل و باال درآمدی سطوح در كه دارند

از سيستم اقتصادی  در مطالعه خود برای تعيين كمی اثرات واردات خرچنگ در صناي  خرچنگ داخلی( 0117) 0لی
هوای تقاضوای معکووس،    دهد كه در ميان انوع متفاوت از سيستماين مطالعه نشان می. معکوس استفاده كرد تقاضای

 .تر استهای مورد استفاده در مطالعه مناسببرای داده  (GIDS)يافتهمدل تقاضا معکوس تعميم

 ها مواد و روش

يک نگرش ايون اسوت كوه يوک تواب       . تاب  تقاضا وجود داردشناسی، اساساَ دو نگرش برای برآورد به لحاظ روش
اين روش ساده و متداولی است كوه  . ای بدون توسل به نظريه های اقتصادی تصريح و برآورد شودتقاضای تک معادله

اما اين روش با سوه  . نمايدپاير میهای جدی آماری آن را توجيهوجود برخی از محدوديت ها از جمله برخی محدوديت
نخست اينکه روش انتخاب فرم تابعی معادالت تقاضا و متغيرهای موجود، قوراردادی و فاقود   : راد اساسی مواجه استاي

شود و سوم اينکه در ايون روش  دوم اينکه در تاب  به كار گرفته شده، تمام متغيرها برونزا فرض می. توجيه نظری است
اا پارامترهای برآورد شده قيودی را كه بر اسواس نظريوه تقاضوا    شود، لقيد بودجه در برآورد معادالت تقاضا لحاظ نمی

 .سازدشود را برآورده نمیبرآنها تحميل می

نگرش ديگری كه در برآورد پارامترهای معادالت تقاضا متداول اسوت، اسوتفاده از نظريوه تقاضوا در تعيوين فورم       
ا از الگوی رياضی رفتار مصرف كننده استخراج در اين روش ابتدا شکل معادالت تقاض. معادالت و انتخاب متغيرهاست

گردد گردد و از اين طريق شمار پارامترهای مستقل برآورد میشود و سپس قيودی بر پارامترهای موجود تحميل میمی
سيستم تقاضای معکووس تعمويم يافتوه    (. 0011مجاور حسينی، )يابد های آماری مورد نياز نيز كاهش میو ميزان داده

تركيبی از سيستم های تقاضا بر اساس نظريه تقاضا است كه در ادامه چگونگی دسترسی به اين فرم عمومی تفاضلی، 
 .به تفصيل آمده است

                                                                                                                                                         
1- Tambi 

2 - Lee 
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كننده به  برای استخراج يک فرم تجربی تقاضای معکوس، يک سيستم تقاضای معکوس را برای ترجيحات مصرف
 (:0111پارک و همکاران، )مشخص شد  0صورت رابطه 

(0) pi = gi (q1,…,qn,m),       i=1,…,n          

مخارج مربووط بوه انوواع غواای مصورفی       mو ( انواع گوشت)امين محصول  iقيمت و مقدار تقاضای  qiو  piكه 
را بوه صوورت نرموال شوده      0توان رابطه   نسبت به درآمد همگن خطی است، می giبا در نظر گرفتن اين كه . باشد  می

 :نوشت

(0)  vi = gi (q1,…,qn),        i=1,…,n  

پايری، محودوديت ت ووری    با فرض ديفرانسيل. باشد  می pi/mبه صورت  iی محصوالت  قيمت نرمال شده viكه 
بور ايون اسواس، مشوتق     . نيوز بيوان شوود    تواند به راحتی بورای توابو  نرموال مشوتق شوده       مطلوبيت تواب  تقاضا می

 .خواهد بود 0رابطه  تواب  معکوس تقاضا به صورت   لگاريتمی

(0) dlnvi= ∑j bij dlnqj 

توانود بور حسوب      موی  0رابطه . است( كشش قيمت با توجه به مقدار) iتغييرات غيرجبرانی قيمت محصول  bijكه 
توان می 1را به صورت رابطه  0رابطه  ،(0515) 0بارتن و بتندورفبر اساس بسط . اثرات مقياس و جانشينی تفسير شود

 :نوشت

(1)   wi dlnvi = ∑j rij dlnqj + ridlnQ                       (IROT) 

ثابوت نگوه داشوته شووند،      riو  rijاگر . شاخص مقداری است dlnQام و  iای محصول  سهم بودجه wi = viqiكه 
بوارتن و  )شوود    تبوديل موی   0(IROT)به صورت يک فرم تجربی سيسوتم تقاضوای معکووس روتوردام      1آنگاه رابطه 

0515.) 

به منظور دسوتيابی  . ايجاد كرد 1و  0توان با دستکاری مشابه روابط   سيستم تقاضای جزئی معکوس ديگری را می
معکووس  AIDS (IAIDS )معکووس  : شوود سيستم ديگر جايگااری موی  0مشابه  IROTبه يک فرم تجربی سيستم 

CBS (ICBS)0  و معکوسNBR (INBR)1 ( 0515) بارتن و بتندورف. شود  كه در ادامه به صورت خالصه تشريح می
ضورائب   aiو  aijبدست آوردند كه در آن  9را از برقراری شرط اوليه به صورت رابطه  AIDSيک مدل خطی معکوس 

 :ثابت تجربی هستند

                                                                                                                                                         
1- Barten and Bettendorf. 
2- Inverse Rotterdam Demand System (IROT). 

3- Central Bureau of Statistics (ICBS). 

4- National Bureau of Research (INBR). 
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(9) dwi = ∑j aij dlnqj + ai dlnQ                         (IAIDS) 

پيشونهاد  ( 0515)و بعداً توسط بارتن و بتنودروف  ( 0575) 0كه ابتدا توسط اليتينن و تيل CBS (ICBS)معکوس 
نشوان داده   1بدست آيد كه به طور خالصوه در رابطوه    1به هر دو سمت رابطه  widlnQبا اضافه كردن  تواند  شد می

 :شده است

(1) wi dln ip

p
 = ∑j rij dlnqj + ai dlnQ                   (ICBS) 

dlnP = ∑j wi dlnpj و  0شاخص قميت ديويژيا   تغييرات لگاريتمیrij  وai    ضورائب ثابوت هسوتند . ICBS  تسوهيم
قيمت نسبی محصووالت   ICBSمتغير وابسته مدل . است IROTو ضريب مقداری مدل  IAIDSضريب مقياس مدل 

i سيستم تقاضای مستقيم ( 0551) 0نوز. باشد  میNBR تواند با كم كوردن   را پيشنهاد داد كه میwidlnQ طورف   از دو
 :بدست آيد NBRدوئال سيستم تقاضای معکوس  9در رابطه  IAIDSمدل 

(7) dwi – widlnQ = ∑j aij dlnqj + ri dlnQ                      (INBR) 

ضرايب مقياس  7همچنين در سمت راست رابطه . برقرار است riو  aijكه در اين سيستم فرض ثابت بودن ضرائب 
IROT  و ضرائب مقداریIAIDS قرار دارد. 

   توان يک سيستم تقاضای معکوس انعطاف پاير ساخت كه تموامی   سيستم تقاضای ماكور می 1حال با استفاده از 
گسوترش روش  )پيشونهاد شوده اسوت    ( 0550)اين ادبيات بسط داده شده توسط بارتن . آنها را در خود جای داده باشد

نيوز آموده اسوت و كواربرد ديگور آن را در      ( 0559)و همکاران  بارتن برای سيستم تقاضای معکوس، در پژوهش برون
نوآوری مدل تركيبی بارتن در اين است كه در عمل، ضرائب جزئی در . توان يافت  می( 0557) 1و همکاران هش ايلزپژو

دهود كوه بورای مودل       ها اجازه اجازه موی اين حركت تركيب مدل. يک مدل بهتر از مشابه آن در چند مدل ديگر است
 .مشخصی برای اهداف خاص انتخاب شود

هوا تركيوب    سيستم تقاضا متفاوت است در حالی كه سمت راست آن 1مت راست هر همانطور كه مشاهده شد، س
 :سيستم به صورت زير نوشته شود 1دهد كه   اين شرايط اجازه می. خطی از متغيرهای مشابه است

(1) IROT: yi
R 

= X
/ 
∏i

R 
+ ᶓi

R
  

ICBS: yi
C 

= X
/ 
∏i

C 
+ ᶓi

C
  

                                                                                                                                                         
1- Laitinen and Theil. 
2- Divisia Price Index 

3- Neves 

4- Eales 
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IAIDS: yi
A 

= X
/ 
∏i

A 
+ ᶓi

A
  

INBR: yi
N 

= X
/ 
∏i

N 
+ ᶓi

N 

 :تواند به صورت زير نوشته شود  سيستم فوق می 1يک تركيب خطی از 

(5) αR yi
R + αC yi

C + αA yi
A +αN yi

N 
= X

/ 
∏i

 
+ ᶓi 

 :كه

αR ∏i
R + αC ∏i

C + αA ∏i
A +  α N ∏i

N 
= ∏ 

 :برای يکی رابطه ذيل برقرار است Kαبا نرماليزه كردن با وزن . باشد  جز اخالل می ᶓi و  

(01) yi
R 

= X
/ 
∏i

 
+

 αC (yi
R
 - yi

C
) + αA (yi

R
 - yi

A
) + αN (yi

R
 - yi

N
)                  

 :بازنويسی كنيم 00توانيم به صورت رابطه   می را 01در نهايت، رابطه 

 (00) 
ln( ) ln( ) ln

ln( ) ln( ) ln( / )

ln( ) ln( )

c R i i
i i i i i

A C i i i
i i i i i i

N A

i i i i i i

p p
y y w d w d w d Q

P M

p q p
y y w d w d w d q Q

P P

y y dw w d Q dw w d Q

   

   

     

 

 :برقرار شود 00دهد كه سيستم تركيبی كه قابل برآورد است به صورت رابطه   اجازه می 00رابطه 

 (00)          
1 2( ) ( )R A C R N

i i i i i iy X y y y y        

 كه
1 C A      و

2 N A    در ارتباط با متغيرهای اساسی به شرح ذيل است: 

(00) 4

1 2

0

2 2 1

01 1
1

0 01

ln ln ln ln ln( / )

( ) ln ( ) ln

: , , ln ln ln
2

it it i ij jt t it jt it jt t t

k

ij i ij i j j i i

j

T

i itt it it
t it it it itT

i it

w d v d q d Q w d Q w d q Q

w w w d q w d Q

p q w w
where Q w d v v v

p q
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ی يافتوه  و يا سيستم تقاضای معکووس تعمويم   0(SIDS)، سيستم تقاضای معکوس تركيبی 0ایاين سيستم آشيانه
در نظور   IAIDSتوانند به عنوان اثرات جانشينی و مقياس مودل    می   و   پارامترهای .نام دارد( DGIDS) 0تفاضلی

. شوود   سواده موی   IROTبوه   IAIDSبا از بين رفوتن اثورات    SIDSباشد، آنگاه مدل         اگر. گرفته شود
     اگور . شوود   تبوديل موی   IAIDSبوه   SIDSموجوود و مودل    IAIDSباشد هر دو اثر مدل         اگر
بوه   SIDSباشود، مودل        و     اگور . شود  تبديل می ICBSبه مدل تركيبی  SIDSدل باشد، م     و

 .شود  تبديل می INBRمدل متمم تركيبی 

بر اساس سيسوتم مسوتقيم تقاضوای تركيبوی بوارتن،      . وجود دارد 00دو مجموعه محدوديت در پارامترهای رابطه 
 :ها عبارتند از اين محدوديت. بر اين رابطه اعمال كرد راهای پارامتری ت وری مصرف  توان بسياری از محدوديت  می

(01) 

 

                                        
2 2

1

2 2

0 ( ),

( ) 1 ( ),

( ) ( ) 0 ( ),

( )

i ij i ij i j i ij

i i i

j ij i ij i j j ij

ij ji

w w w Adding up

w Adding up

w w w Homogeneity

Symmetry

    

 

    

 

   

  

   



 



 

 

 :عبارت است از 1كشش مقياس. استقابل حصول  00های مقداری و مقياس به راحتی از رابطه  همچنين كشش

(09) i
i

i

f
w


  

 :01از رابطه  9كشش متقاط  جبرانی

(01) *

2

ij

ij j

i

f w
w


   

 :قابل محاسبه خواهد بود 07از رابطه  1و كشش خود مقداری جبرانی

(07) *

2 2
ii

ii j

i

f w
w


     

                                                                                                                                                         
1- Nesting System 

2- Synthetic Inverse Demand System (SIDS) 

3-Differential Generalized Inverse Demand System 
4- Scale Elasticity 

5- Compensated Cross-Quantity Elasticity 

6- Compensated Own-Quantity Elasticity 
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 :01رابطه از  0همچنين كشش غيرجبرانی مقداری

(01)  
* *

ij ij ii j if f f w f                                                               

باشد كه   مرغ می تخمهای مورد استفاده در اين تحقيق، شامل قيمت و مقدار مصرف گوشت قرمز، مرغ، شير و  داده
رسانی بانک مركزی، مركز آمار ايران، شركت پشتيبانی امور دام و وزارت جهاد كشاورزی برای سالهای از پايگاه اطالع

 اسوتفاده  Excel 2007و  Stata 12 یافزارهوا برای برآوردهای مورد نياز، از نورم  . آوری شده است جم  0090-0051
 .شده است

 نتايج و بحث

های مطالعه به صورت سری زمانی است، بنابراين بايستی در ابتدا برای اجتناب از رگرسويون  با توجه به اينکه داده
يافتوه و   اين مهم با استفاده از آزمون هوای ايسوتايی ديکوی فوولر تعمويم     . كاذب، ايستايی متغيرهای مدل آزمون گردد

KPSS سپس به منظوور بورآورد معادلوه    . ارندی متغيرها در سطح دها داللت بر ايستايی همهانجام شده و نتايج آزمون
است، يکی از معادالت مربوط را حاف ( DGIDS)يافته تفاضلی  فرم كلی سيستم تقاضای معکوس تعميم كه 00رابطه 

ی مربووط بوه    بوراين اسواس، معادلوه   . جمعی برآورد شده اسوت  و سپس ساير معادالت، با اعمال فروض همگنی و هم
بر اساس آن برآورد ( معادله سوم)و گوشت قرمز ( معادله دوم)، گوشت مرغ (عادله اولم)مرغ حاف و معادالت شير  تخم

كوه سوهم هزينوه شوير ضورب در       W1*dLn(P1/Income)متغير وابسته معادله اول برابر  P1در جدول، . شده است
ه دوم برابور  متغيور وابسوته معادلو    P2. باشود   موی ( قيموت نسوبی شوير   )تغييرات لگاريتم نسبت قيمت شوير بوه درآمود    

W2*dLn(P2/Income)    كه سهم هزينه گوشت مرغ ضرب در تغييرات لگاريتم نسبت قيمت گوشت مرغ بوه درآمود
كه سهم هزينه گوشت قرمز  W3*dLn(P3/Income)متغير وابسته معادله سوم برابر  P3، (قيمت نسبی گوشت مرغ)

قيمت مربوط به هر كدام  Pi، (نسبی گوشت قرمز قيمت)ضرب در تغييرات لگاريتم نسبت قيمت گوشت قرمز به درآمد 
مقودار مصورف شوير كوه برابور تغييورات        q1.باشود  مخارج واقعی انواع محصوالت پروت ينی حيوانی می Mاز كاالها و 

مقدار مصورف گوشوت مورغ كوه برابور       q2؛ (dLn(q1-q4))مرغ  لگاريتم مقدار مصرف شير منهای مقدار مصرف تخم
مقدار مصرف گوشوت   q3و ( dLn(q2-q4))مرغ  ر مصرف گوشت مرغ منهای مقدار مصرف تخمتغييرات لگاريتم مقدا

شاخص  Qو ( dLn(q3-q4))مرغ  قرمز كه برابر تغييرات لگاريتم مقدار مصرف گوشت قرمز منهای مقدار مصرف تخم
الزم به ذكر است كه اين شاخص به جای شاخص اسوتون  . است( Sum(P0iqti)/Sum(P0iq0i)) 0مقداری كل پاشه

برابر  W1*dLnq ،W2qبرابر  W1qهمچنين . كه در اغلب مطالعات به كار رفته است، مورد استفاده قرار گرفته است
W2*dLnq ،W3q برابووور ,W3*dLnq W1qq  برابووورW1*dLn(q1/Q)  وW2qq  برابووورW2*dLn(q2/Q)  و

W3qq  برابرW3*dLn(q3/Q) يافته تفاضلی تعميمدر ادامه سيستم تقاضای معکوس . است (DGIDS ) با استفاده از
بورای   .و سپس آزمون هاسمن برای انتخاب شويوه بورآورد انتخواب شود    برآورد شده  3SLSو تکراری  SUREروش 

                                                                                                                                                         
1- Uncompensated Quantity Elasticity 

2- Pashe  
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فرض صفر مبنی بر ( χ2)اسکوير استفاده شده كه با توجه به آماره كای 0هاسمن انتخاب بهترين روش برآورد از آزمون 
بايد . استفاده گرديد ISUREشود؛ بنابراين برای برآورد از روش  اينکه اختالف ضرائب سيستماتيک نيست، پايرفته می

گوادفری بورای    –بنوابراين آزموون بورو     ؛ توجه داشت كه در صورت وجود خودهمبستگی در مودل، روش ناكاراسوت  
و مقدار ارزش احتمال نيوز برابور    01/0برابر با ( χ2)دو -سنجش خود همبستگی در مدل انجام شده و مقدار آماره كای

گيرد؛ بنابراين برآورد  بدست آمد كه در نتيجه فرض صفر مبنی عدم وجود خودهمبستگی مورد پايرش قرار می 71/1با 
 .0.بالمان  است ISUREبا استفاده از روش 

. برای مواد غاايی پروت ينی روستايی نشوان داده شوده اسوت    DGIDSنتايج حاصل از برآورد سيستم  0در جدول  
ی ضوريب تعيوين نيوز     ، در سطح خطای يک درصود بووده و آمواره   DGIDSداری بسياری از پارامترهای سيستم  معنی

درصود از تغييورات    15و  70، 70اند به ترتيب  نشانگر آن است كه در مدل اول، دوم و سوم، متغيرهای مستقل توانسته
آماره دوربين واتسن نيز حکايت از عدم وجود خود همبسوتگی در هور كودام از معوادالت     . متغير وابسته را توضيح دهند
ه الزم به ذكر است ك. داری در مدل دارندمعنی نيز اثر كامالً   و    پارامترهای تركيبی. مربوط به سيستم تقاضا دارد

ضريب مربوط به شاخص مقوداری  . پارامترهای مربوط به معادله چهارم بر اساس فروض هم جمعی محاسبه شده است
 .نامند كه در اين مدل كامالً اثر معناداری را روی متغير وابسته داردرا شاخص ديويژيا می

 .ISUREبرای مواد غاايی حاوی پروت ين حيوانی به روش  (DGIDS)ی سيستم تقاضای معکوس تركيبی  ضرائب برآورد شده .  جدول

         R2 معادله/ضرايب
 مرغ تخم  

گوشت 

 قرمز

گوشت 

 مرغ
 شير

-17/1* -10/1 -70/1 97/1 شير( متغير وابسته P1)معادله اول      00/1  

گوشت ( متغير وابسته P2)معادله دوم 
 مرغ

10/1 0- 0- 111100/1   
111110/

1 
111110/

1 

گوشت ( متغير وابسته P3)معادله سوم 
 قرمز

09/1 07/1- 107/1- *100/1-  11/1 110/1- 100/1- 

( متغير وابسته P4)چهارم معادله 
 مرغ تخم

 17/0 19/0 0/0 701/1- 55/1 1115/0 5/1 

 های تحقيقيافته: مأخا

هوای  را با صفر و يک آزمون كرد تا مشخص شود كه كوداميک از سيسوتم   2θو  1θدر گام بعدی، بايستی برابری 
-با توجه بوه آمواره كوای   . های تحقيق سازگار استبا داده DGIDSو  INBRو يا  IROT ،ICBS ،IAIDSتقاضای 

نتايج مربوط بوه بورآورد ايون    . تفاضلی به عنوان مدل برتر شناخته شد AIDSمدل  0در جدول  LRاسکوير در آزمون 
 .گزارش شده است 0مدل در جدول 

                                                                                                                                                         
1- Hausman Test 

بوه دليول   . وجود حداقل يک بردار همگرايی بين متغيرهای مدل موی باشود   جوسليوس نيز نشاندهندهٌ -الزم به ذكر است كه آزمون همگرايی جوهانسون - 0
 .جلوگيری از اطالهٌ كالم، جداول مربوطه گزارش نشده است

 ضريب شاخص مقداری :شاخص ديويژيا - 0
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 جهت تعيين سيستم مناسب تقاضای مواد غاايی حاوی پروت ين حيوانی 2θو  1θ آزمون ضرائب.   جدول

Model P-value اسکويرآماره كای 

INBR(θ1=0, θ2=1) 1 57/110 

IRDS(θ1=0, θ2=0) 1 17/171 

IAIDS(θ1=1, θ2=1) 01/1 57/0 

ICBS(θ1=1, θ2=0) 1 11/170 

 های تحقيقيافته: مأخا     
 

 .ISUREبرای مواد غاايی حاوی پروت ين حيوانی به روش  (DAIDS)ی سيستم تقاضای معکوس  ضرائب برآورد شده . جدول 

 R2 معادله/ضرايب
   

 مرغ تخم  ديويژياشاخص 
گوشت 

 قرمز

گوشت 

 مرغ
 شير

 01/1 -119/1 -071/1 -110/1 -115/1* 90/1 شير( متغير وابسته w1)اول معادله 
 110/1 -101/1 105/1 -197/1 111/1 95/1 گوشت مرغ( متغير وابسته w2)دوم معادله 

گوشت ( متغير وابسته w3)سوم معادله 
 قرمز

10/1 *115/1 111/1- 01/1 111/1 00/1- 

 -00/1 -107/1 55/1 -119/1 -1119/1  مرغ تخم( متغير وابسته w4)چهارم معادله 

 های تحقيقيافته: مأخا

با توجه به پارامترهای برآوردشده، كشش خودی جبرانی و متقاط  و همچنين كشش جانشينی آلن هر يک از انواع 
های خود مقداری جبرانی برای انواع  با مبانی ت وريک، كششمطابق . نشان داده شده است 1كاال محاسبه و در جدول 

دو كاالی شوير  . بر اين اساس اگر قيمت اين كاالها افزايش يابد مقدار مصرف كاهش می يابد. گوشت منفی می باشد
هوای متقواط  جبرانوی نيوز نشوان       كشوش  .آيدو گوشت قرمز به عنوان كاالی ضروری برای روستاييان به حساب می

های متقاط  بوين  متفاوت بودن كشش. مرغ و همچنين گوشت قرمز و گوشت مرغ است ی جانشينی شير و تخمدهنده
درصود   0برای مثال، اگر مقدار مصورف گوشوت قرموز    . هاستدهندهٌ تفاوت در قدرت جانشينی بين آنانواع كاال نشان

مصرف گوشت مرغ يوک درصود افوزايش    يابد؛ ولی اگر مقدار درصد كاهش می 00/1افزايش يابد، قيمت گوشت مرغ 
كنندگان، گوشت قرمز را بر دهد كه مصرفاين مطلب نشان می. درصد كاهش می يابد 11/1يابد، قيمت گوشت قرمز 
 .دهندگوشت مرغ ترجيح می

 های خود مقداری و متقاط  جبرانی مربوط به انواع مواد غاايی محاسبه كشش .4جدول 

 انواع مواد غذايی شير گوشت مرغ گوشت قرمز مرغ تخم
 شير -10/1 107/1 -70/1 -110/1
 گوشت مرغ 00/1 -101/0 11/1 -00/1
 گوشت قرمز -91/1 00/1 -11/1 -05/1
 مرغ تخم -9/0 11/0 00/0 -01/0

 های تحقيقيافته: مأخا

                                                                                                                                                         
 ضريب شاخص مقداری - 0
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كاالهوا را  اين كشوش، قودرت جانشوينی بوين     . های جانشنينی آلن مربوط به كاالها آمده استكشش 1در جدول 
اگر عدد محاسباتی بيشتر از صفر باشد، كاالها جانشين قوی و اگر كمتر از صفر باشد، كاالهوا جانشوين   . دهدنشان می

بهتورين  . با توجه به نتايج، گوشت مرغ به عنوان بهترين جانشين برای شير و بوالعکس اسوت  . ضعيف يا مکمل هستند
 .مرغ است گوشت قرمز به عنوان بهترين جانشين برای تخمجانشين برای گوشت قرمز، گوشت مرغ بوده و 

 های جانشينی آلن مربوط به انواع مواد غاايی محاسبه كشش .5جدول 

 شير گوشت مرغ گوشت قرمز مرغ تخم مواد غذايی

-59/1 شير  00/0- 59/1  

 91/0  01/0 75/0 گوشت مرغ

 -01/0 11/0  -15/0 گوشت قرمز

 -55/1 99/1 70/1  مرغ تخم

 های تحقيقيافته: مأخا

 هاگيری و پيشنهاد نتيجه

در اين پژوهش با هدف عدم تحميل سيستم تابعی مشخصی در برآورد تواب  تقاضوای انوواع موواد غواايی حواوی       
پوس انجوام آزموون    . ، استفاده شده است(DGIDS)پروت ين حيوانی، از سيستم تقاضای معکوس تعميم يافته تفاضلی 

بهتور از   IAIDS، مودل  INBRو  IROT ،ICBS ،IAIDSمشخص شد كه از بين مدلهای  (ركيبیضرايب ت)ضرائب 
دهنده جانشوينی  نشان  IAIDSهای متقاط  جبرانی برآوردشده در سيستم تقاضای معکوس  كشش. ها استديگر مدل
مبوانی ت وريوک،   های خود مقداری جبرانی مطابق  كشش. مرغ و همچنين گوشت قرمز و گوشت مرغ است شير و تخم

گوشت . يابدها كاهش می اين بدان معناست كه با افزايش قيمت هر كدام از كاالها، مقدار مصرف آن. منفی بوده است
نتايج مربوط به محاسوبات كشوش   . باشدكنندگان روستايی به عنوان يک كاالی ضروری می برای مصرف قرمز و شير

بهترين جانشوين   .به عنوان بهترين جانشين برای شير و بالعکس استدهد كه، گوشت مرغ جانشينی آلن نيز نشان می
 .مرغ است برای گوشت قرمز، گوشت مرغ بوده و گوشت قرمز به عنوان بهترين جانشين برای تخم

كنندگان روستايی، عرضه شير يارانوه ای   رسد كه با توجه به اهميت مصرفی باالی شير در بين مصرفبه نظر می 
مرغ به عنووان كاالهوای لووكس     گوشت مرغ و تخم. ای و حمايتی دولت باشدهای يارانهجزو اولويتهمچنان بايستی 

دليل عمده اين نتيجه گرايش بيشتر روستاييان به پرورش دام و عدم گرايش زياد  احتماالً. برای روستاييان مطرح است
ت دسترسی بهتر، اوالً درآمدهای روستاييان را گااران در جهبنابراين بايستی دولت و سياست؛ باشدبه پرورش طيور می

 .مرغ در روستاها را بهبود بخشند افزايش داده و در ثانی، ميزان عرضه و قيمت مرغ و تخم
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Abstract  
Management will make a decision on the future market when economic interrelationships are 

considered as biological relationships. This paper presents a Differential Generalized Inverse 

demand system to explore the market of foods containing animal protein and the relationships 

between different strains of food market existing in the market are discussed in detail. Statistics 

needed to support the company's affairs and the livestock Statistical Yearbook of Agriculture from 

1974 to 2011 was used. Inverse demand system estimated generalized differential (GIDS) and test 

compound coefficients show that the best model for studying the demand for food containing 

protein villages in the country is the IAIDS model. The results showed that compensation cross 

elasticity indices estimated in the inverse demand substitution indicates IAIDS milk and eggs as 

well as meat and poultry. Quantitative Elasticity indices following theoretical foundations based 

on compensation were negative. This means increase in the price of any commodity its 

consumption drops. Meat and milk are essential products for rural consumers. The results of using 

the Allen elasticity of substitution also show that poultry is the best substitute for milk and vice 

versa. Also, poultry is the best substitute for red meat and red meat is the best substitute for eggs.  
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