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  چكيده

بـراي  .  در ايران بررسـي شـد      ١٣٨٣تا  ١٣٥٣ يها و در فاصله سال   ن متغيرهاي موجود در بازار گوشت مرغ و گا        ي ب ين مطالعه روابط عل   يدر ا 

ح ي تـصح  ي جمـالت اخـتالل الگـو      بـستگي   همس  ي سودار، بر اساس ماتر    ير چرخش ي غ يها   عليت حاصل از گراف    يها  تمياين منظور آلگور  

تم ي جزئـي و آلگـور     بـستگي   هـم راساس   ب PCدر بررسي جريان عليت، آلگوريتم      . ها به كار برده شد     م از داده  ي و استفاده مستق   ي بردار يخطا

GES     ر مـصرف گوشـت مـرغ و گـاو و     ين مقادي آمده نشان داد بدست بهج ينتا.  بيزين مورد استفاده قرار گرفتيا   با استفاده از الگوي شبکه

ـ گـري در ا   ي د يرهـا ي دولـت و متغ    دخالـت ن به نظر مي رسـد       يبنابرا.  وجود ندارد  ي مشخص يمت آنها رابطه عل   ي ق يها شاخص ن بازارهـا   ي

ر يالبته در بازار اين دو کاال، روابط علـي بـين مقـاد   . باشد رها ين متغي اثر ا ينيب شي پ ي برا يتواند ابزار  ن الگو مي  يجه ا يدر نت . رگذار باشند يتأث

مـت گوشـت مـرغ،      ير شـاخص ق   يمت گوشت گاو به عنوان متغير درونزا تحت تأث        يشاخص ق . گر وجود دارد  ي د يرهايمت و متغ  يمصرف، ق 

. باشـد   ر مصرف گوشت مرغ مـي     ي سرانه و مقاد   ي، مخارج مصرف  ير خوراک يمت مواد غ  ي، شاخص ق  ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  يشاخص ق 

مت گوشت مرغ درونـزا بـوده و        يشاخص ق . گر قرار گرفته است   ي د يرهاير متغ يمقدار مصرف گوشت گاو متغير برونزا بوده و کمتر تحت تأث          

مقـدار مـصرف گوشـت مـرغ نيـز       .  است ير خوراک يمت مواد غ  ي سرانه و شاخص ق    ي، مخارج مصرف  مت گوشت گاو  ير شاخص ق  يتحت تأث 

 بهبـود   يج بـرا  يبا توجـه بـه نتـا      .  بوده است  ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  ير مقدار مصرف گوشت گاو و شاخص ق       يدرونزا بوده تحت تأث   

  .باشد مينه ين زمي در ايي سودار راهنمايها افتواند مؤثر باشد و روش گر ي مي متفاوتيها استي مختلف گوشت سيبازارها

  

   گوشتي، تقاضايزمان همب ي، آزمون اريل هم جمعي سودار، تحليها گراف :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

 يخچـه بـس طـوالن     ي تار يمطالعه ساختار تقاضا در اقتصاد، دارا     

ک يــتواننــد در  توابــع تقاضــا مــي). ٤٢و ٤١ ،٣٩ ،١٢ ،٩(اســت

ـ  عرضـه و تقاضـا مـشخص گرد        زمان  هم ستم معادالت يس ده و  ي

 به کار ي تجربين روش به ندرت در کارها     ي ا ولي. برآورد شوند 

 و  ي مناسب کم  ي ابزار يرهايدا کردن متغ  يرا پ يبرده شده است، ز   

    ).١٨ ( معادالت عرضه و تقاضا مشکل استيي شناساي برايفيک

در  زمان  همدهد که الگوهاي       شواهد تجربي نشان مي    چنين  هم

در عمـل،   ). ٣٥(مقياس بزرگ اغلب نتايج مناسبي نداشـته اسـت          

 محققين با اين پيش فرض که قيمت متغيـر از پـيش تعيـين شـده               

باشد و يـک      بنابراين مقدار تقاضا به عنوان متغير وابسته مي       (است    

و يـا مقـدار تقاضـا متغيـر         ) تابع تقاضاي معمولي مناسـب اسـت      
  

  ي دكتري اقتصاد كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز و دانشجودانشياربه ترتيب . ۱

  zibaei@shirazu.ac.ir: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي : *
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ر وابـسته   يمت به عنوان متغ   ين ق يبنابرا(شده است    نييش تع ياز پ 

ستم يـ  برآورد س، به)باشد و تابع معکوس تقاضا مناسب است       مي

   ).٤١(پردازند مي

ر درونزاسـت،  يـ  که مقـدار تقاضـا متغ     ييهرچند توابع تقاضا  

ــت     ــده اس ــرده ش ــار ب ــه ک ــاً ب ــا(غالب ــد يالگوه ــا مانن    تقاض

AIDS(Almost Ideal Demand system) و Rotterdamن ي از ا

ر درونزا  يمت متغ يز وجود دارد که ق    ي ن ي موارد ولي،  )نوع هستند 

ن الگوهـا   ي که در مورد ا    يا مسأله). ٢٢ و   ١٩ ،١٦ ،٦(بوده است   

ـ     يوجود دارد ا   ر يـ مـت بـه عنـوان متغ      ين ق ين است که انتخاب ب

 اوقـات   ير وابـسته گـاه    يـ ا مقدار تقاضا به عنوان متغ     يوابسته و   

نـشان داده،   ) ٢٠(کـه هـوک      که همچنان  يدر حال .  است يارياخت

 دسـت  بـه مـت   ير وابـسته ق   يـ  با متغ  ي که از برآورد تابع    يريمقاد

ر يـ  بـا متغ   يست کـه از تـوابع     يـ  ن ييد لزوماً همان برآوردها   يآ  مي

ـ آ  ميدست بهوابسته مقدار تقاضا     يريپـذ   انعطـاف چنـين  هـم . دي

ر يـ مـت متغ  ي کـه ق   ي برآورد شده توابـع در حـالت       يمتيدوجانبه ق 

ر وابسته  ي که مقدار تقاضا متغ    يسه با حالت  يباشد در مقا    وابسته مي 

ـ مت و   ين ق ين انتخاب ب  يبرابنا. ستيکسان ن يباشد،    مي ا مقـدار   ي

ـ    ير درونزا   يتقاضا به عنوان متغ     ي نبـوده و دارا    يک مطلـب جزئ

  .باشد ت ميياهم

مـت  ي قيي، موضوع درونزاي که به طور عمليمطالعات تجرب 

ــ  ــدار را بررسـ ــون وو يو مقـ ــد، آزمـ ــرده انـ ــمن- کـ     هاسـ

)Wu-Hausman (     انـد    را به کـار بـرده)ـ بـا وجـود ا    ). ١٥ و ٩ ن ي

 معـادالت   يزمـان   هـم نشان داد در مطالعه     ) ٣٨(که ترمن  همچنان

ـ    ي هاسمن، برا  - وو يزمان  همتقاضا، قدرت آزمون     ن ي انتخـاب ب

روش . ستيـ کـسان ن  ير وابـسته    يـ مت به عنـوان متغ    يمقدار و ق  

ر مورد استفاده قرار ين دو متغي ب ي روابط عل  ي بررس ينجر برا يگر

 اسـتفاده   ي زمـان  ي سـر  يهـا    که از روش   ينيمحقق). ١٨(رديگ يم

  ي خــــود توضــــيح بــــردار  يانــــد، الگوهــــا  نمــــوده

(Vector Autoregressive Models) (VAR) را بــه کــار بــرده 

ک ي VAR يل الگو يه و تحل  ياز آن جا که تجز    ). ١٣ و   ٤(اند برده

ال کـه   ؤن س ين، ا ي بنابرا ،دهد  رها را نشان مي   ين متغ يا ب يارتباط پو 

 يه آن توجـه کمتـر     ک برونزاست، ب  ير درونزا و کدام     يکدام متغ 

  . است شده

 و  VAR ي از الگـو   يبـ يترک) ٤١(در مطالعه وانـگ و بـسلر        

  (Directed Asyclic Graphs) سـودار ير چدخـش يـ  غيها گراف

(DAG) مـت و   ي شـاخص ق   يرهاين متغ يت در ب  ين عل يي تع ي برا

مـت  ياگـر ق  . است  مقدار انواع گوشت در آمريكا به کاربرده شده       

باشـد،  ) مـت يق(کننده مقـدار تقاضـا      ن  ييعامل تع ) مقدار تقاضا (

ر وابـسته تـابع     يـ بـه عنـوان متغ    ) مـت يق(ن مقـدار تقاضـا      يبنابرا

 ير رو يـ اگـر دو متغ   . ن کند يي بازار را تع   يتواند ساختار اساس    مي

گر را  ي همـد  زمـان   هـم به طـور    (گر اثر متقابل داشته باشند      يهمد

 اگـر   .ردي مورد توجه قرار گ    يستي با يزمان  هم مسأله،  )ن کنند ييتع

 در مجموعـه متغيرهـاي مـورد بررسـي ايـستا            ها  سريبعضي از   

 ي بـردار  يجمـع باشـند، الگـوي تـصحيح خطـا            هـم  ينبوده ول 

(Vector Error Correction Model) (VECM)    مـورد اسـتفاده

رد تا هم تغييرات كوتاه مدت و هم تعـادل بلندمـدت            يگ  قرار مي 

  ). ٢٤(را بررسي نمايد 

هاي تأمين پروتئين    مز چه از جنبه   ران گوشت مرغ و قر    يدر ا 

مورد نياز و امنيت غذايي جمعيت رو به رشـد كـشور و چـه از                

 يا  ژهيجنبه سهم آن در ارزش افزوده بخش کشاورزي جايگاه و         

ـ قـات ز  يدر مورد مـصرف گوشـت تحق      . دارد  در خـارج و     يادي

س و  يانير شامل کاراگ  يمطالعات اخ . ران انجام شده است   يداخل ا 

ـ ، الزار )٢٧(، جانـگ و كـو     )٢٨(همکاران   ، وانـگ و    )٣٠(سيدي

) ١( و همکاران  ي، دهقان دهنو  )٢(ي و ترکمان  يزي، عز )٤٠(بسلر

ن مطالعات تمرکز بـر     يدر ا . است) ٣(م نژاد ي و بر  ي ابهر يو قرش 

رات ييها و آزمون تغ يريا انعطاف پذي مختلف يها برآورد کشش

ام شـده   از مطالعات انجيدر برخ . ها بوده است   هي فرض يساختار

ستم يــا بــا اســتفاده از سيــران معــادالت عرضــه و تقاضــا يــدر ا

 مقـدار تقاضـا و يـا        ي برآورد شده و در موارد     زمان  هممعادالت  

ر يـ  انواع گوشت به عنوان متغيافته براينسبت بودجه اختصاص    

 خـانوار،   يمت انواع گوشت، درآمد واقعـ     ي ق يرهايدرونزا و متغ  

ر برونـزا در نظـر گرفتـه        يـ تغن به عنوان م   ي جانش يمت کاالها يق

 را بـه خـود جلـب        ياديمت توجه ز  ي ق يي درونزا مسأله. اند  شده

ر يـ مـت بـه عنـوان متغ      ي کـه در آن ق     ييستم تقاضا يس. است  کرده
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ن ي مختلط معموالً با وجود چنـ      يستم تقاضا يا س يوابسته باشد و    

 يي شناساين دو روش را برايمحقق. اند  به کار برده شدهيا مسأله

روش . انـد    معکوس بـه کـار بـرده       يستم تقاضا ي س يبردفرم کار 

 تقاضـا بـدون     يم از ارتباط ذهنـ    يب مستق ينخست بر اساس تقر   

ت يـ  سـاختار مطلوب   ي بر فرم اساسـ    يگريوارد کردن هر فرض د    

ــت  ــاربرد  ). ٤٣و١٠(اس ــرم ک ــاس ف ــر اس ــابع يروش دوم ب  ت

 بـازار   يسـاختارها ). ٢٣ و ٢٢، ٢١(است     شده يت طراح يمطلوب

ر هـستند و    يها فـسادپذ   را گوشت ي خاص دارند ز   گوشت حالت 

ـ ا. شـوند  د مـي يـ  تول يکيولوژي ب يها  قرمز با وقفه   يها گوشت ن ي

ژه در بـازار    ي بـو  يـي ن دارد که بحث درونزا    يموضوع داللت بر ا   

در بازار گوشت مـرغ و بـازار گوشـت گـاو            . گوشت مهم است  

ا مقـدار؟ پاسـخ دادن بـه        ين شده است    ييش تع ير از پ  يمت متغ يق

 ي در بـازار محـصوالت کـشاورز    يريـ گ مي تصم ين سئوال برا  يا

 يهـا  يهـا و درک بهتـر از تئـور         اسـت يل س يه و تحل  ي تجز يبرا

ـ در ا . ت اسـت  يـ  اهم يمختلف مصرف دارا   ب يـ ن مطالعـه ترک   ي

  VECMي و الگو(DAG) سودارير چرخشي غيها روش گراف

ر مصرف، ين مقادي بيل روابط علت و معلول   ي و تحل  ي بررس يبرا

ـ رها در بازار گوشت مرغ و گـاو در ا         ير متغ ي و سا  متيق ران بـه   ي

  .کار برده شده است

  

  ها مواد و روش

 سـودار، جـستجوي آلگـوريتمي و تـصريح          يها  گراف

   VECMالگوي 

ــراف ــا گــ ــويهــ ــته  ســ ــصنوعي  دار از رشــ ــوش مــ    هــ

(Artificial intelligence)  و علم رايانه بيرون آمد و براي چنـد 

ن روش با توجـه بـه مطالعـات انجـام           يا. دهه مطالعه شده است   

توسـعه  ) ٣٢(و پيـرل    ) ٤١( اسـپيرتز و همكـاران        شده به وسيله  

توان روابط علي را  بر اساس اين روش در اقتصاد مي . افته است ي

 اساسـي    ايـده ). ٣٦و   ٢٩(هاي مشاهده شده استنباط كرد        از داده 

اي از     سودار نـشان دادن روابـط علـي بـين مجموعـه            يها  گراف

از نظــر . اســت        )  (کـان  يتغيرهـا بــا اسـتفاده از گــراف پ  م

ش اسـتقالل  يهـايي بـراي نمـا     سـودار طـرح    يها  رياضي، گراف 

  ي تجزيـــه عوامـــل متـــوال شـــرطي اســـت كـــه بـــه وســـيله

(recursive product decomposition)ـ  و به صورت ز ر نـشان  ي

  :شود داده مي

]١[  
∏
=

π
n

i
)i|iv(pr

1
Pr (v1, v2, … , vn) =   

 iπعالمـت  .  استv1 ، vn , …, v2 احتمال متغيرهاي prكه 

بيانگر وجود بعضي از متغيرهاي زير مجموعه است كـه از نظـر             

 ∏انـد و    داراي روابط علي بـوده vi (i=1,2,….,n) قبل از  يبيترت

به عنـوان يـك مـساعدت مهـم بـه           . ضرب است  عالمت حاصل 

 را بــه عنــوان d-separation،  )٣١،٣٢(رل ادبيــات موضــوع، پيــ

  خصوصيت گرافيكي حاصل از استقالل روابط شرطي داده شده        

، )Y و   Xبراي مثال   (دو بردار   .  يك پيشنهاد كرد     معادله  به وسيله 

d-separated        هستند اگر جريان اطالعات بين آنها مسدود باشد  .

تغيـر   يك م  -الف:  وجود خواهد داشت که    ي زمان يطين شرا يچن

 X در منحنـي  Wاست، مانند ) Common cause(علت عمومي 

← W → Y  يا يك متغير مياني در زنجيره علي است، ماننـد ،U 

 Y و Xن ي بين صورت رابطه ي ، و در اX→ U→ Yدر منحني 

 يـك متغيـر     Zاگـر متغيـر     ) ب. (ميکنـ    مشروط مي  U و   Wرا بر   

  . (X →Z←Y)مياني در يك دو شاخه معكوس باشد 

 در آمده باشد ياضي يك گراف سودار به صورت رابطه ر   اگر

 viهـاي مـستقيم        به عنوان علت   πi كه در آن متغيرهاي      يبه طور 

  هاي اعمال شـده بـه وسـيله         ن صورت استقالل  يبيان شوند، در ا   

ــا اســتفاده از معيــار   مــي١معادلــه   توانــد بــه وســيله گــراف و ب

d-separation  نـشان دادنـد    ) ١٧(گيجر و همكاران    .  تفسير شود

هـاي شـرطي،      كه يك تناظر يك به يك بين مجموعـه اسـتقالل          

(X⊥Y|Z)  ،)X    مستقل از Y    به شرط Z (      اعمال شده بـه وسـيله   

 d-separation ، كه معيار  (Z, Y, X) و مجموعه سه گانه١  معادله

 G ويژه، اگر  ه  ب. كنند، وجود دارد     برآورده مي  Gک گراف   يرا در   

 V بـا مجموعـه متغيـر        (DAG)دار   سو ييك گراف غير چرخش   

 خطـي  بستگي  همن صورت   يدر ا .  باشند V در Z و   X  ،Yباشد و   

 صـفر اسـت،     Z مشروط به    G در گراف    Y و   Xاعمال شده بين    

 d-separated داده شـده،     Z با توجـه بـه       Y و   Xاگر و فقط اگر     

توان    اين است كه نمي    (Acyclic) يمنظور از غير چرخش   . باشند
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره  / همسيزدسال / لوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ع 

۳۴۴  

 كه هدايت شده از متغيـر  ييها کانيبا دنبال كردن پ به متغير اوليه    

 X → Y → X يا رهيـ بنابراين، ارتبـاط زنج . اوليه است، برگشت

  .شود در گراف سودار نهايي اجازه داده نمي

چندين آلگوريتم جستجو كننده براي بررسي جريـان عليـت در           

رتز و  ياسـپ (اسـپيرتز و همكـاران      . ادبيات موضـوع وجـود دارد     

ــسلر، ٢٠٠٠همکــاران،  ــگ و ب ــرل ) ٢٠٠٦ در وان دو ) ٣٢(و پي

ــوريتم   Greedy( GESو ) PC )Partial Correlationالگــ

Equivalent Search (غيـر  يها را براي استنباط بر اساس گراف 

ها   تمياين آلگور . هاي موجود ارائه كردند      سودار از داده   يچرخش

تفاده  طراحي و قابل اس(TETRAD IV)در نرم افزار تتراد چهار 

، جستجو با گراف كامـل بـدون        PCدر آلگوريتم   ). ٣٥(باشند  مي

اين . شود  جهت براي مجموعه متغيرهاي مورد بررسي شروع مي       

گراف يك خطوط ارتباطي دارد كه هـر متغيـر را بـه متغيرهـاي               

تئـوري منبـع    (ديگر در يك مجموعه متغيرهاي مـشخص شـده          

 آلگـوريتم بـر     ايـن . کنـد   متصل مي ) قوي براي شناسايي متغيرها   

-Neyman) پيرسـون    -اساس آزمـون فرضـيه اسـتاندارد نيـومن        

Pearson) خطوط ارتباطي بين متغيرها به طور متوالي بـر         .  است

 نسبي  بستگي  هم درجه صفر و     بستگي  هماساس به صفر رسيدن     

دار مشخص شده توزيع نرمـال   ي باالتر در سطوح معني     از درجه 

 بـستگي   هم يا   بستگي  هما  يآكه   براي آزمون اين   (شوند  حذف مي 

 بـه صـورت زيـر       Z  نسبي از نظر آماري صفر است يا نه، آمـاره         

 :شود محاسبه مي

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

+−
=

k|j,i

k|j,ik
k|j,i r

r
ln

NT
Z

1

1

2
   

 ri,j | k است، بستگي هم تعداد مشاهدات براي برآورد Tكه 

 k با فرض مشخص بودن      j و   i بين متغيرهاي    بستگي  همضريب  

باشــد   مــیkرهــای ديگــر مــثالً ي مــشاهدات متغ تعــدادkNو 

)kN رهای ياگر متغ ). رشرطی صفر است  يهای غ  بستگی برای هم

i ، j و k ،به طور نرمال توزيع شده باشند Zi, j, k  داراي توزيـع 

 يرغـم تـالش بـرا      ي خطوط مرزي كه عل    .استنرمال استاندارد   

  سـودار    sepsetه از نظريـه     ماننـد، بـا اسـتفاد       حذفشان باقي مـي   

شان يي متغيرهاي مشروط بين دو متغير که خطوط مرز       . شوند  مي

 کـه متغيرهـاي     يصـورت  در. انـد    ناميده شده  sepsetحذف شده،   

 مرتبه صـفر وجـود نداشـته باشـد،          بستگي  هممشروط بر اساس    

sepset   سه  يبراي مثال فرض كنيد برا    .  است ي يك مجموعه ته 

 را Z غيرمـشروط بـه   Y و X بـين  يرز حطوط مZو X،Y متغير

 را بـه   X-Z-Yبـستگي   هـم تـوان     سـپس مـي   . حذف کرده باشـيم   

 زيـر پـنج حالـت       يها  در گراف .  جهت داد  X→Z←Yصورت    

:  ارائه شـده اسـت     (p) و قيمت    (q)براي دو متغير مقدار مصرف      

 -٢). انـد  خطوط مرزي حذف شده( ارتباط علي وجود ندارد  -١

 مقـدار  -٣. (p→q)شـود  مـصرفي مـي  قيمت، باعث تعيين مقدار    

 قيمت و مقدار بـه      -٤. (p←q)مصرفي تعيين كننده قيمت است      

 جريان علـي    -٥. (p↔q)کنند   همديگر را تعيين مي    زمان  همطور  

  ).p-q(تواند جهت داده شود به وسيله اطالعات در دسترس نمي

سازي مونت كارلو توسط      بر اساس روش شبيه    PCآلگوريتم  

 در وانگ و بسلر، ٢٠٠٠رتز و همکاران، ياسپ(اناسپيرتز و همكار

 مورد مطالعـه    يا به طور گسترده  ) ١٤(و دميرالپ و هور     ) ٢٠٠٦

هاي كوچك مشابه با اندازه نمونه در         در نمونه . قرار گرفته است  

 ممكن باعث دو نوع اشتباه قراردادن يا        PCاين مطالعه آلگوريتم    

اشـتباه  . حذف خطوط مرزي و تغيير جهت خطوط مرزي شـود         

تر از اشتباه مربـوط       محتمل يلي خ يمربوط به جهت خطوط مرز    

اسپيرتز و . رسد دادن و يا حذف خطوط مرزي به نظر مي     به قرار 

معتقدند بـراي   ) رتز و همکاران، در وانگ و بسلر      ياسپ(همكاران  

ها باعث اخذ تصميمات درست با احتمال بـاال         ن روش ي ا اين كه 

ابـد سـطح    ي ه نمونـه افـزايش مـي      كـه انـداز    د همچنـان  يشوند با 

دار باالتر در  ابد و با به كار بردن سطوح معنيي كاهش   يدار  معني

 در  ٢/٠بـراي مثـال     (هاي كوچك كـارايي را افـزايش داد           نمونه

). ٣٠٠ تـا    ١٠٠هاي بين      در نمونه  ١/٠ و   ١٠٠هاي كمتر از      نمونه

، جهـت   PC بر اساس آلگوريتم     يريگ مي تصم يبا اين وجود، برا   

 يتم دارا ير در آلگـور   يـ وط مرزي در مقايسه با قراردادن متغ      خط

 با احتياط برخورد نموده و      يستي است و با نتايج با     ياعتبار کمتر 

آلگـوريتم   .ج با توجه به اطالعـات ديگـر تفـسير شـوند           ين نتا يا

GES           هـاي      يك جستجوي قـدم بـه قـدم روي گزينـهDAG  بـا 

 (Bayesian posterior scores)نين بيـز ي پسيازهاياستفاده از امت
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  ... شواهدي: ي گوشت مرغ و گاودرونزايي قيمت و مقدار در تجزيه و تحليل تقاضا

۳۴۵  

 بـدون   DAGآلگوريتم شامل دو مرحله است و با نمايش         . است

. شـود   شروع مـي  )  متغيرها  استقالل بين همه  (هيچ خطوط مرزي    

، خطـوط  DAGهـاي  در يك جستجوي سيستماتيك در ميان گره     

گردنـد، اگـر      هـا معکـوس مـي       ا جهت يشوند و     مرزي اضافه مي  

كـه يـك حـداكثر         مـوقعي  .ن بيزين افـزايش يابـد     ي پس يازهايامت

از بيزين ايجاد شود به طوري كـه خطـوط مـرزي            ي از امت  يمقطع

  از را افزايش ندهد، مرحله    ياضافي و يا معكوس كردن جهت، امت      

شود  پس از آن دومين مرحله شروع مي   . رسد  ان مي ينخست به پا  

تا خطوط مرزي حذف و جهتـشان معكـوس شـود اگـر چنـين               

اگر حـذف   . ن بيزين شود  ياز پس يامتهايي باعث افزايش در       اقدام

از يـ ها باعث افـزايش امت     بيشتر خطوط و يا معكوس كردن جهت      

 ييهـا   خطوط مرزي يا جهت   ). ١١(يابد  نشود، آلگوريتم پايان مي   

 ي وجود دارنـد احتمـاالً دارا      GES و   PCكه در هر دو آلگوريتم      

 ييا جهت هـا   يسطح اطمينان باالتري نسبت به خطوط مرزي و         

 ينـ يمحقق. باشـند   کنند، مي   ر مي يي مختلف تغ  يها  تميگورکه در آل  

، بــسلر و )٧(، بــسلر و آكلمــان)٣٧(ر سوانــسون و گرينجــريــنظ

و سـيانگ   ) ٥(، آوكيوز و يـوك    )٤١(، وانگ و بسلر     )٨(همكاران

 سـودار را  ي غيرچرخـش يهـا   گـراف  روش) ٢٤(يو و همکـاران  

  . اند هاي زماني اقتصادي به كار برده  سرييبرا

ابزارهـاي انتخـابي    ) VAR(توضـيح بـرداري      ي خود الگوها

براي تجزيه و تحليل يك مجموعه از متغيرهاي وابـسته بـه هـم     

ر ير به صورت زي متغM وقفه و nبا VAR يک الگوي. مي باشند

  :است 

]٢[                                     Yt-i+ µ +et iΓ
n
i 1=Σ Yt= 

) M×M(س  يمـاتر t  ،iΓ در زمان    ها  سرياز  ) M×1( بردار   Yکه  

 بـا   i بـا وقفـه  يرات در دوره زمـان ييب مربوط کننده تغياز ضرا

 etاز مقادير ثابت و     ) M×1( بردار   µها،   ي در سر  يرات جار ييتغ

   توزيــع نرمــال  ياز جمــالت خطــا کــه دارا  ) M×1(بــردار 

 Σ ، )(i.i.d.N(o,Σ)  نگين صـفر و واريـانس     مستقل يكسان با ميـا    

  ر، يــ متغMک از يــن اســت کــه هــر يــانگر ايــ ب٢معادلــه. اســت

  رهـا شـامل خـودش، مقـدار ثابـت      ي وقفـه همـه متغ   n ازيتـابع 

هـا در مجموعـه      اگر بعضي از سـري    . باشد  ک جمله خطا مي   يو  

ـ           مـع باشـند،    ج هـم    يمتغيرهاي مـورد بررسـي ايـستا نبـوده ول

گيـرد تـا تغييـرات كوتـاه         استفاده قرار مـي    مورد   VECMالگوي

 بـه   VECMالگـوي   . مدت و تعادل بلندمدت را بررسـي نمايـد        

  : صورت زير است

]٣[                   tutYitYi
k
itY +−π+−∆Γ−
=Σ=∆ 1

1
1

  

   برداري از تمام متغيرهاي الگو است و Ytكه 

Γ i= -I+ A1+ A2+ A3+…….. +Ai       
π  = -I+ A1+ A2+ A3+…….. +Ak       

 بايد تعـداد بردارهـاي هـم جمعـي مـشخص          VECMدر الگوي 

براي تعيـين تعـداد بردارهـاي هـم جمعـي، غالبـاً آزمـون           . شود

كه بر مبناي نسبت حداكثر درست نمايي بنا        ) ٢٦ و ٢٥(يوهانسن

قفـه  به طور ويژه تعداد و    . گيرد شده است، مورد استفاده قرار مي     

براي تعيـين  ) Trace test( بايد قبل از آزمون اثرVARدر الگوي 

انتخاب تعداد وقفـه در مرحلـه       . بردار هم جمعي مشخص شود    

 (Co integration)نخست اثر مهمي بر انجام آزمون هـم جمعـي  

 در متغيرهـا    زمـان   هـم  مدت، بلندمـدت و       اطالعات كوتاه . دارد

.  شناسـايي شـوند    ٣عادلـه   تواند بـا اسـتفاده از پارامترهـاي م          مي

. خالصه شده اسـت  π متغير در ماتريس Mاطالعات مربوط به

 كمتـر   r( باشد   r عدد مثبت مانند     يك πموقعي كه رتبه ماتريس   

هــاي  مــاتريس βو  α، و βα=π'، )باشــد از تعــداد متغيرهــا مــي

)M×r (ــست ــاتريس . نده ــي و   βم ــم جمع ــاي ه داراي پارامتره

. باشـد   داراي اطالعات مربوط به سرعت تعـديل مـي         αماتريس  

توانـد اطالعـات سـاختار       مـي  β ها براي مـاتريس    آزمون فرضيه 

 iΓو   αهـاي     هاي مربوط به مـاتريس     بلندمدت و آزمون فرضيه   

 بـر    عـالوه ). ٢٦و   ٢٥(کننـد     روابط كوتاه مدت را مشخص مـي      

ـ له تجز يتواند به وس     مي زمان  همن، ساختار ارتباط    يا ل يـ ه و تحل  ي

) ١٤(رالـپ و هـور      يکـه دم    مشخص شود، همچنان   et يساختار

ان ي م ي وابستگ زمان  هماطالعات مربوط به ساختار     . اند شرح داده 

رات ييـ  بـردار تغ   ي روابط عل  يها با بررس   متير مصرف و ق   يمقاد

et    دسـت   بهرات  ييانس تغ ي کووار -انسيس وار ير و بر اساس مات 

  ).٤١(د يآ

ها بـرآورد     بر اساس داده   VECM ين مطالعه ابتدا الگو   يدر ا 

 بـرآورد شـده     ي جمـالت اخـتالل الگـو      بـستگي   هـم س  يو ماتر 
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره  / همسيزدسال / لوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ع 

۳۴۶  

هـاي    سودار و آلگـوريتم   يها  سپس روش گراف  . ديمحاسبه گرد 

PC   و GES آمـده   دست  به کمک در فراهم آوردن شواهد       ي، برا 

ــاتر حا ــل از م ــمس يص ــستگي ه ــو ب ــتالل الگ ــالت اخ  ي جم

VECMيعني Σ هـا در زمـان       ي مرتـب کـردن وابـستگ      ي، براt  و 

 يهـا   داده چنـين   هـم . ت مورد اسـتفاده قـرار گرفـت       ي عل يبررس

 يهاي مـذکور بـرا      ماً با توجه به روش و آلگوريتم      يموجود مستق 

 کـه   يج بـا حـالت    يت مورد استفاده قرارگرفـت و نتـا       ي عل يبررس

 استفاده شده   VECM ي جمالت اختالل الگو   بستگي  همس  يماتر

  . ديسه گرديبود، مقا

  

  ها داده

هاي تجزيه و تحليل شده شامل متغيرهـاي مـصرف سـرانه              داده

 خـرده    قيمـت  ، شـاخص )لوگرميبرحسب ک(گوشت گاو و مرغ     

 خرده فروشي گوشت مرغ،       قيمت  فروشي گوشت گاو، شاخص   

، ير گوشـت  يـ د خـوراكي غ   كننده براي موا   شاخص قيمت مصرف  

 و مخـارج    ير خوراک ي مواد غ  يمت مصرف کننده برا   يشاخص ق 

داده .  اسـت ١٣٨٣ تـا   ١٣٥٣ يهـا  مصرفي سرانه در فاصله سـال     

 يد، واردات، صادرات، مخارج مصرف    ير تول ي مربوط به مقاد   يها

ات ي مانند نـشر   يت از منابع  ياز و جمع  ي مورد ن  يها  کل، شاخص 

ا با استفاده از    ي و   يآور ج و جمع   استخرا F.A.O و   يبانک مرکز 

 دسـت   بـه  يبـرا . ن منابع محاسبه شـدند    ي اخذ شده از ا    يها داده

ر مصرف سرانه گوشت گاو و گوشت مرغ مجمـوع        يآوردن مقاد 

د و واردات محاسبه و مقدار صادرات از آن کم و بـر     ير تول يمقاد

م ي سـرانه از تقـس     يمخـارج مـصرف   . م شـد  يت کشور تقس  يجمع

  .  آمددست بهت يل کشور بر جمع کيمخارج مصرف

 و مـواد    ير گوشـت  ي غ ي مواد خوراک  ي قيمتي برا  يها  شاخص

ات بانــک ي براســاس اطالعــات موجــود در نــشرير خــوراکيــغ

 مختلف و نحـوه محاسـبه شـاخص کـل           يها  سال ي برا يمرکز

 يمت مواد خـوراک   ي و شاخص ق   ي کاالها و خدمات مصرف    يبها

  :حاسبه شدندر ميران با استفاده از روابط زيدر ا

]٤[                
cfpi

)cmfdp)(mfdp()cnmfdp)(nmfdp(fpi +
=  

]٥[                           
ccpi

)cnfdp)(nfdp()cfpi)(fpi(cpi +
=  

مت يشاخص قnmfdp ، يمت مواد خوراکي شاخص قfpiکه 

ت مــواد يــب اهميضــرcnmfdp ، ير گوشــتيــ غيمــواد خــوراک

 کاالهـا و خـدمات      ي در شاخص کـل بهـا      ير گوشت ي غ يخوراک

 cmfdp ،ي گوشـت يمت مـواد خـوراک  يشاخص قmfdp ، يمصرف

 ي در شـاخص کـل بهـا       ي گوشـت  يت مواد خـوراک   يب اهم يضر

 در  يت مواد خوراک  يب اهم ي ضر cfpi،  يکاالها و خدمات مصرف   

 شـاخص کـل     cpi،  ي کاالها و خدمات مصرف    يشاخص کل بها  

ر يـ مت مـواد غ ي شاخص قnfdp،  ي کاالها و خدمات مصرف    يبها

 در شـاخص  ير خـوراک يت مواد غيهمب اي ضرcnfdp،  يخوراک

ت کـل   يـ ب اهم ي ضر ccpi و   ي کاالها و خدمات مصرف    يکل بها 

 کاالها و خدمات ي در شاخص کل بها    يکاالها و خدمات مصرف   

 ممکـن در    ي زمـان  ي حداکثر سـر   يها برا  داده. باشند   مي يمصرف

  . شده استيآور جمع) ١٣٨٣ تا ١٣٥٣ يها سال(ران يا

رات داده هـا    يي نحوه تغ  ي بررس نخستين مطلب قابل استنباط   

هاي گوشـت     شاخص قيمت .  است يدر دوره زماني مورد بررس    

ر يـ مـت مـواد غ    يمرغ و گاو، مخارج مصرفي سرانه، شـاخص ق        

 و مـصرف    ير گوشـت  ي غ يمت مواد خوراک  ي، شاخص ق  يخوراک

مصرف سرانه  . اند  داشته يشي افزا يسرانه گوشت مرغ همه روند    

 تا ١٣٦٣ داشته و از سال يشياروند افز١٣٦٢گوشت گاو تا سال 

ـ   ١٣٦٦سال    ي داشـته و از آن مقطـع تـا کنـون دارا            ي روند نزول

بـاً بـا    ي بوده است، اگرچه دامنه نوسانات محدود و تقر        ينوسانات

ر متوسط، حـداقل و حـداکثر مـصرف سـرانه           يمقاد. ثبات است 

 ،  ٥٣/٨ گوشت مرغ به ترتيب      ي برا يساالنه در دوره مورد بررس    

 و  ٠٣/٤ ،   ٠٤/٥ گوشـت گـاو بـه ترتيـب          ي و برا  ٦/١٣ و   ٤٣/٤

  . لوگرم بوده استي ک٣٣/٦

  

  نتايج 

 مـصرف سـرانه گوشـت گـاو         ي مـورد بررسـ    ي زمـان  يها يسر

)Beefq(         مصرف سـرانه گوشـت مـرغ ،)Chickenq(   شـاخص ،

مـت  ي، شـاخص ق   )Beefp( گوشـت گـاو      يمت خرده فروشـ   يق

مـت مـواد    ي، شـاخص ق   )Chickenp( گوشت مرغ  يخرده فروش 
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۳۴۷  

ــور ــتي غياکخ ــاخص ق)nmfdp(يرگوش ــواد غ ي، ش ــت م ــم ر ي

. باشـند   مـي ) totexp( سـرانه  يو مخارج مـصرف   ) nfdp(يخوراک

موجـود در  ) يرهـا يمتغ( زمـاني  يهـا  نخست خصوصيات سري  

 متغيرهـا بـه فـرم        بـه طـور معمـول همـه       . سيستم بررسـي شـد    

ـ  مناسب، ا  ين الگو ييبه منظور تع  . ل شدند يلگاريتمي تبد   ييستاي

 در سطح و تفاضـل      (ADF)مون ديكي فولر افزوده      با آز  ها  سري

 ٤حداكثر تعداد وقفه    .  است  آمده ١جدول  ج در   ياول انجام و نتا   

 ي با توجه به انـدازه نمونـه مـورد بررسـ            اين انتخاب . ن شد ييتع

ر يـ گردد فقـط متغ  طور که مالحظه مي  همان. صورت گرفته است  

beefq   ـ  ر يرهـا دارا  ير متغ يستا بوده و سا   ي در سطح ا شه واحـد   ي

ه يـ  در سـطح ده درصـد و بق  nfdpر يـ تفاضـل اول متغ . باشند  مي

ج ارائـه   يبا توجه نتا  . باشند  ستا مي يرها در سطح پنج درصد ا     يمتغ

 از درجـه    (Integrated) کـه انباشـته    beefqر  يـ ر از متغ  يشده به غ  

ـ رها انباشته از درجـه      ير متغ ي است، سا  I(0)ا  يصفر   ـ ک  ي  I(1)ا  ي

زم اسـت کـه امکـان وجـود روابـط هـم             ن ال يبنـابرا . باشـند   مي

  . شوديرها بررسين متغي ب(Co-integration)يجمع

 بايــد قبــل از آزمــون اثــر و VARتعــداد وقفــه در الگــوي 

 بــراي تعيــين بــردار هــم (Eigen Value)ژه   حــداكثر مقــدار وي

  تعـداد وقفـه مناسـب براسـاس آمـاره         . جمعي، مـشخص شـود    

ج آزمـون اثـر و حـداكثر        ينتـا . ک به دست آمد   ين  يزي ب -شوارتز

 آمـده   ٢جـدول  در   يجمع ن تعداد بردار هم   يي تع يژه برا     مقدار وي 

گردد، در سطح پنج درصد تعداد        طور که مالحظه مي    همان. است

  . وجود دارديچهار بردار هم جمع

رها برآورد  ي متغ ي برا VECMبا توجه به شواهد باال، الگوي       

 ن الگــويــ جمــالت اخــتالل ابــستگي هــمب يس ضــرايو مــاتر

)VECM innovation correlation matrix (يبـرا .  آمددست به 

 DAG ي مورد بررسـ   يرهاين متغ يت ب ي عل زمان  همان  ين جر ييتع

ـ  ا يبـرا . ک ابزار مورد استفاده قرار گرفت     يبه عنوان    ن منظـور   ي

 VECM ي جمـالت اخـتالل الگـو      بـستگي   همب  يس ضرا يماتر

رها بـه   يان متغ ي م زمان  هم بستگي  همز   ا ي نشان دادن شواهد   يبرا

ن ييقـسمت پـا   (س  ين مـاتر  يا. ديه استفاده گرد  ي اول يعنوان مبنا 

طـور کـه مالحظـه       همـان . شان داده شده است    ن ٣جدولدر  ) آن

هـا   مـت ير مصرف و ق   يرات در مقاد  يين تغ ي ب بستگي  همگردد،    مي

 گوشـت مـرغ معـادل       ي و بـرا   -٢٥/٠ گوشت گاو معـادل      يبرا

ر يرات در مقـاد   ييـ رفـت، تغ    که انتظار مـي    همچنان.  است -١٨/٠

ها مرتبط اسـت،     متيرات در ق  يي با تغ  يمصرف شده به طور منف    

ـ  در سـطوح     بستگي  همن  ياگرچه ا  دار  يک و پـنج درصـد معنـ       ي

رات در مقدار مصرف گوشت گاو بـا        يين تغ ي ب بستگي  هم. ستين

 ي بـرخالف تئـور    بـستگي   همن  يا.  است -٠٨/٠ يمخارج مصرف 

د يشـا . ستيـ دار ن  يک و پنج درصد معنـ     ي در سطوح    ياست ول 

افتن مقدار مـصرف در طـول       يش ن ي آن افزا  ي منف بستگي  همل  يدل

ـ  بـستگي   هـم .  باشـد  يدوره مورد بررس   رات در مقـدار    ييـ ن تغ ي ب

طور  و همان .  است ٠٦/٠ يمصرف گوشت مرغ با مخارج مصرف     

 اسـت   ي آنها مثبت و منطبق با تئور      بستگي  همرفت   يکه انتظار م  

  .ستيدار ن يک و پنج درصد معني در سطوح يول

 عليـت بـين     زمـان   هـم  و تعيـين جريـان       DAGجـاد   ي ا يبرا

 و  PCيهـا  رهـا، آلگـوريتم   ير متغ يها، مقادير مصرف و سـا       قيمت

GES     جمـالت  بستگي هم با توجه به ماتريس   يکي در دو حالت 

م از  ي استفاده مـستق   يگريو د ) ٣جدول   (VECM ياختالل الگو 

 از يك گـراف     PCتم  يآلگور. وجود به کار برده شدند     م يها  داده

 خط مرزي بـدون سـو، هـر جفـت از            ٢١. بدون سو شروع شد   

سپس اين خطوط بر اسـاس بـه        . کند  متغيرها را به هم متصل مي     

 نـسبي   بـستگي   هـم  و   بـستگي   هـم ) ضعيف شـدن  (صفر رسيدن   

شوند، و همچنان كه قـبالً بحـث شـد، بـا اسـتفاده از                 حذف مي 

، گـراف سـودار     ١شـكل در  . شـوند   دار مـي     جهت sepsetشرايط  

داري ده درصـد و        در سطح معنـي    PCنهايي بر اساس آلگوريتم     

 VECM ي جمالت اخـتالل الگـو  بستگي همبا توجه به ماتريس    

 ٢١ خط مرزي از     ١٣الزم به ذکر است كه      . نشان داده شده است   

ن خطوط به طـور     ي از ا  يبرخ. اند  خط اوليه از گراف حذف شده     

ـ  بـستگي   هممثالً  .  بدون شرط حذف شدند    يوط و برخ  مشر ن ي ب

مت گوشت مرغ   ي و شاخص ق   ير خوراک يمت مواد غ  يشاخص ق 

دار اما مشروط بـه شـاخص قيمـت مـواد            يدر سطح درصد معن   

هفـت خـط ارتبـاطي      . خوراكي غير گوشتي، حذف شده اسـت      

  بـر  .  باقي مانده اسـت    ١سودار در گراف سودار نهايي، در شکل        
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره  / همسيزدسال / لوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ع 

۳۴۸  

   در سطح و تفاضل اولي مورد بررسيرهاي متغييستايشه واحد و ايج آزمون ريتان. ۱جدول 

  

  رهايمتغ

   فولر افزوده در سطحيکيآزمون د

  )با وجود مقدار ثابت و روند(

   فولر افزوده در تفاضل اوليکيآزمون د

  )با وجود مقدار ثابت و روند(

  ADFآماره   ADF*آماره  

beefq ۰۱/۴-  ۵۲/۷-  

beefp  ۱۱/۳-  ۱۷/۴-  

Chickenq  ۲۱/۲-  ۷۹/۵-  

Chickenp  ۸۱/۰-  ۹۲/۳-  

nmfdp  ۹۴/۱-  ۸۸/۳-  

nfdp  ۲۴/۲-  ۳۹/۳-  

totexp  ۵/۱-  ۳/۴-  

  قي تحقيها افتهي: مأخذ
  .باشند ي م-۲۲/۳ و -۵۷/۳ب معادل ي درصد به ترت۱۰ و ۵ يدار ي در سطوح معنADF ير بحراني مقاد:*

  

  اي تعيين تعداد بردار هم جمعي نتايج آزمون همجمعي يوهانسن بر.۲جدول 

  تعداد بردار 

 ( r)جمعي هم
  حداکثر مقدار ويژه

(Eigen Value) 
  آماره اثر

( Trace Statistics) 

 مقادير بحراني در سطح

  پنج درصد
 سطح احتمال

r =۰  * ۹۹۴/۰  ۱۲/۳۱۹  ۵۶/۱۵۰  ۰۰۰۰/۰  
r = ۱ * ۸۷۵/۰  ۸۸/۱۷۷  ۷/۱۱۷  ۰۰۰۰/۰  

r = ۲ * ۸۱۱/۰  ۶/۱۲۱  ۸/۸۸  ۰۰۰۰/۰  

r = ۳ * ۶۵۳/۰  ۵۲/۷۶  ۸۷/۶۳  ۰۰۳۰/۰  
r =۴ * ۵۹۳/۰  ۹۰/۴۷  ۹۱/۴۲  ۰۱۴۶/۰  

r =۵ ۴۹۳/۰  ۶/۲۳  ۸۷/۲۵  ۰۹۳۴/۰  

r =۶ ۱۷۷/۰  ۲۵/۵  ۵۱/۱۲  ۵۶۰۴/۰  

  قي تحقيها افتهي: مأخذ  

  

  VECMمانده الگوي  بستگي جمالت باقي  ماتريس ضرايب هم.۳جدول 

 BEEFQ BEEFP CHICKENQ CHICKENP NMFDP NFDP TOTEXP 

BEEFQ ۰ ۰۰۰۰/۱        

BEEFP ۰۵۶۱۸۴/۰-  ۰ ۰۰۰۰/۱      

CHICKENQ ۴۱۶۱۸۰/۰- * ۰۲۵۸۲۶/۰- ۰ ۰۰۰۰/۱     

CHICKENP ۱۶۴۱۹۱/۰-  ۶۹۶۰۷۲/۰ ** ۱۷۶۹۰۰/۰-  ۰ ۰۰۰۰/۱    

NMFDP ۱۸۷۹۴۶/۰-  ۷۱۱۷۳۴/۰ ** ۲۱۰۳۵۶/۰-  ۷۳۲۳۱۳/۰  ** ۰ ۰۰۰۰/۱   

NFDP ۱۳۷۷۲۱/۰-  ۶۸۸۷۵۶/۰  ** ۱۲۹۹۴۴/۰-  ۶۴۱۶۹۶/۰  ** ۸۸۴۸۵۳/۰  ** ۰ ۰۰۰۰/۱  

TOTEXP ۰۸۴۲۵۸/۰-  ۴۴۷۷۹۷/۰  * ۰۶۰۸۹۳/۰  ۰۴۷۶۰۰/۰-  ۰۶۰۳۱۸/۰-  ۲۴۰۲۱۴/۰  ۰ ۰۰۰۰/۱ 
  قي تحقيها افتهي: مأخذ

   .دار است ي در سطح پنج درصد معن:*

  .دار است يک درصد معني در سطح : ** 
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  ... شواهدي: ي گوشت مرغ و گاودرونزايي قيمت و مقدار در تجزيه و تحليل تقاضا

۳۴۹  

  
  و  VECM ي جمالت اختالل الگويبستگ وجه به ماتريس همرها با تين متغي بزمان همت يان علي نمودار جر.۱شکل 

  )در سطح ده درصد ( PCتميبر اساس آلگور

  

 يهـا  ر گوشت مصرف شـده و شـاخص  ين مقاد يج، ب ياساس نتا 

ـ .  وجـود نـدارد    ي مشخـص  يمت آنها، رابطه عل   يق ن شـاخص   يب

مـت گوشـت گـاو، شـاخص        يمت گوشت مرغ و شـاخص ق      يق

ت گوشت گاو و مخارج     مي و شاخص ق   يرخوراکيمت مواد غ  يق

مت گوشت گاو، خطوط ارتبـاطي وجـود        ي و شاخص ق   يمصرف

مـت گوشـت مـرغ، شـاخص        يداشته و جهت آنها از شاخص ق      

مـت  يقيمت مواد غير خوراكي و مخارج مصرفي بـه شـاخص ق           

مـت گوشـت    ير در شاخص ق   ييبنابراين تغ . باشد يگوشت گاو م  

ث  و مخارج مصرفي باعـ     يرخوراکيمت مواد غ  يمرغ، شاخص ق  

ـ  يخط ارتباط . شود  مت گوشت گاو مي   ير در شاخص ق   ييتغ ن ي، ب

مـت  ي و شـاخص ق يرگوشـت ي غ يمـت مـواد خـوراک     يشاخص ق 

ن ي ا يعني باشد  ميگوشت گاو وجود داشته و جهت آن دو طرفه          

خـط  . کننـد  ين مـ  يـي گر را تع  ي همـد  زمـان   هـم ر به طور    يدو متغ 

مت مـواد   يمت گوشت مرغ و شاخص ق     ين شاخص ق  ي ب يارتباط

مت ي وجود داشته و جهت آن از شاخص ق        ير گوشت ي غ يخوراک

. مت گوشت مرغ اسـت    ي به شاخص ق   ير گوشت ي غ يمواد خوراک 

 ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  ير در شاخص ق   يين اساس تغ  يبر ا 

خـط  . شـود   مـت گوشـت مـرغ مـي       ير در شـاخص ق    ييباعث تغ 

مـت مـواد    ين مقدار مصرف گوشت مرغ و شاخص ق       ي ب يارتباط

، اسـت وجـود دارد و جهـت آن دو طرفـه            يرگوشتي غ يخوراک

. کننـد   ن مـي  يـي گر را تع  ي همد زمان  همر به طور    ين دو متغ  ي ا يعني

ن مقدار مصرف گوشت مـرغ و مقـدار مـصرف           ي ب يخط ارتباط 

گوشت گاو وجود دارد و جهت آن از مقـدار مـصرف گوشـت              

ر ييـ ن اساس، تغ  يبر ا . باشد  گاو به مقدار مصرف گوشت مرغ مي      

زان مـصرف   يـ ر در م  ييـ شت گـاو باعـث تغ     زان مصرف گو  يدر م 

ـ  يخط ارتبـاط  . شود  گوشت مرغ مي   مـت مـواد    ين شـاخص ق   ي ب

 وجـود   يرخـوراک يمت مواد غ  ي و شاخص ق   يرگوشتي غ يخوراک

 به  يرگوشتي غ يمت مواد خوراک  يداشته و جهت آن از شاخص ق      

ر در شـاخص    يي تغ يعني.  است ير خوراک يمت مواد غ  يشاخص ق 

مـت  ير در شاخص ق   ييباعث تغ ،  يرگوشتي غ يمت مواد خوراک  يق

  . شود  ميير خوراکيمواد غ

 و  GES گراف سودار نهايي بر اساس آلگـوريتم         ٢شكل  در  

 VECM ي جمالت اخـتالل الگـو  بستگي همبا توجه به ماتريس    

 با يك گراف مستقل بدون      GESآلگوريتم  . نشان داده شده است   

با  سهيتم، در مقاين آلگور يدر ا . شروع شد ) يخط مرز ٢١با  (سو  

ـ ايـن كـه  نخست . ن اختالف وجود دارديچندPC تميآلگور ن ي ب

مت گوشـت گـاو يـك       يمقدار مصرف گوشت گاو و شاخص ق      

ن خط از مقدار مصرف شده      ي وجود دارد و جهت ا     يخط ارتباط 

ـ بـر ا  . باشـد   ميمت  يبه شاخص ق   ر ير در مقـاد   ييـ ن اسـاس، تغ   ي

مـت شـده    ير در شـاخص ق    ييمصرف شده گوشت گاو باعث تغ     

ـ  يک خط ارتبـاط   ي اين كه  دوم. است ن مقـدار گوشـت مـرغ       ي ب

مت گوشت گاو وجود داشته و جهت   يمصرف شده و شاخص ق    

مت گوشت  يآن از مقدار گوشت مرغ مصرف شده به شاخص ق         

ـ بـر ا  . گاو است  ر گوشـت مـرغ     يرات در مقـاد   ييـ ن اسـاس، تغ   ي

مت گوشـت گـاو شـده       ير در شاخص ق   ييمصرف شده باعث تغ   

  مـت گوشـت گـاو و مقـدار         يقن شـاخص    ي ب اين كه سوم  . است
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره  / همسيزدسال / لوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ع 

۳۵۰  

  
   VECM ي جمالت اختالل الگويبستگ رها با توجه به ماتريس همين متغي بزمان همت يان علينمودار جر. ۲شکل

  GESتم يو بر اساس آلگور

  

 کـه   ي در حال  باشد  ميدار ن   جهت يمصرف گوشت مرغ رابطه عل    

ـ  ا PCتم  يبر اساس آلگـور    ن رابطـه جهـت دار و جهـت آن از           ي

مت گوشـت گـاو بـه مقـدار مـصرف گوشـت مـرغ          يشاخص ق 

 يمت مواد خـوراک   ين شاخص ق  ي رابطه ب  اين كه چهارم  . باشد  مي

ـ مـت گوشـت گـاو       ي و شـاخص ق    ير گوشـت  يغ ک طرفـه و از    ي

مـت  ي بـه شـاخص ق     ير گوشـت  ي غ يمت مواد خوراک  يشاخص ق 

ـ ، ا PCتم  ي که بر اسـاس آلگـور      يدرحال. باشد  گوشت گاو مي   ن ي

ن مقـدار مـصرف گوشـت       ي ب ين كه اپنجم  . استرابطه دو طرفه    

 رابطه مشخص   ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  يمرغ و شاخص ق   

 رابطـه   PCتم  ي که بـر اسـاس آلگـور       ي وجود ندارد، در حال    يعل

ـ      يششم ا .  دو جانبه وجود دارد    يعل ن شـاخص   ين کـه، رابطـه ب

مت گوشت مـرغ    ي و شاخص ق   ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  يق

 کـه   يست در حـال   يـ  ن بر اسـاس اطالعـات موجـود جهـت دار         

مـت  ي، جهت دار و جهت آن از شاخص قPC تميبراساس آلگور

. مت گوشت مرغ اسـت    ي به شاخص ق   ير گوشت ي غ يمواد خوراک 

ر يـ مـت مـواد غ    ي و شـاخص ق    ين مخارج مصرف  ي ب اين كه هفتم  

 ي وجود دارد و جهت آن از مخارج مصرف        ي خط ارتباط  يخوراک

 کـه بـر     يل اسـت، در حـا     ير خـوراک  يـ مت مواد غ  يبه شاخص ق  

  . وجود نداردين دو رابطه علين اي بPCتم ياساس آلگور

 يماً براسـاس داده هـا    ي و مـستق   PCتم  يج براساس آلگور  ينتا

 داده   نـشان  ٣شکل   ده درصد در     ي دار يموجود و در سطح معن    

ن حالـت  يج در ايگردد، نتا همان طور که مالحظه مي   . شده است 

 بـستگي   همس  ي ماتر  براساس PCتم  ي با آلگور  ييها  تفاوت يدارا

در حالـت اسـتفاده     . باشـد   ، مـي  VECM يجمالت اختالل الگو  

 اسـت  ييتم داراي چهار خط سودار نها     يها آلگور  م از داده  يمستق

 بـستگي   همس  ي با حالت ماتر   ين خطوط مشابهت  يک از ا  يچ  يو ه 

ـ .  ندارنـد  VECMيجمالت اختالل الگـو    مـت  ين شـاخص ق   يب

خص قيمـت   مت گوشـت مـرغ و شـا       يگوشت گاو و شاخص ق    

مواد غير خوراكي و شاخص قيمت مواد خوراكي غير گوشـتي،           

 PCتم ي وجود داشته و جهت آنها برعکس آلگوريخطوط ارتباط

، VECMي جمـالت اخـتالل الگـو      بستگي  همس  يدر حالت ماتر  

ر يـ مت مـواد غ ين شاخص قي بيگري ديخطوط ارتباط. باشند  مي

ر يـ  غ يمت مواد خوراک  ي و شاخص ق   ي و مخارج مصرف   يخوراک

 در  ين خطـوط  ي وجـود دارنـد و چنـ       ي و مخارج مصرف   يگوشت

 جمـالت اخـتالل     بـستگي   هـم س  ي در حالت مـاتر    PCتميآلگور

ـ با توجه بـه جهـت ا      . ، وجود ندارند  VECMيالگو ن خطـوط،   ي

مـت  ي و شـاخص ق    ير خـوراک  يـ مت مواد غ  ير در شاخص ق   ييتغ

 ير در مخـارج مـصرف     ييـ ، باعـث تغ   ير گوشـت  يـ  غ يمواد خوراک 

  .شوند مي

 يها ماً براساس داده  ي و مستق  GESتم  يج حاصل از آلگور   يانت

طور که مالحظـه     همان.  داده شده است    نشان ٤شکل  موجود در   

 الگـو وجـود دارد، کـه        يرهـا ين متغ ي ب ي خط ارتباط  ٩گردد،    مي

ــور  ــاوت از آلگ ــا متف ــب آنه ــاترGESتم ياغل ــت م س ي در حال

ـ . هـستند ،  VECMي جمالت اختالل الگـو    بستگي  هم   ک خـط   ي
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  ... شواهدي: ي گوشت مرغ و گاودرونزايي قيمت و مقدار در تجزيه و تحليل تقاضا

۳۵۱  

  
  )در سطح ده درصد( PCتم يها و براساس آلگور  مستقيم دادهيريرها با به کارگين متغي بزمان همت يان علي نمودار جر.۳شکل 

  

  
  GESتم يها و براساس آلگور م دادهيرها با به كارگيري مستقين متغي بزمان همت يان علي نمودار جر.۴شکل

  

مـت  يمـت گوشـت گـاو و شـاخص ق         ين شـاخص ق   ي ب يارتباط

س يگوشت مرغ وجود دارد و جهت آن بـرخالف حالـت مـاتر            

مـت  ي، از شـاخص ق    VECMي جمالت اختالل الگـو    بستگي  هم

ـ . باشـد  مت گوشت مرغ مييگوشت گاو به شاخص ق     ک خـط  ي

مت مـواد  ي و شاخص قين مخارج مصرفي بدون جهت ب  يارتباط

ـ  کـه ا   ي وجـود دارد، در حـال      ير خـوراک  يغ ن خـط در حالـت      ي

، داراي جهت   VECMيت اختالل الگو   جمال بستگي  همس  يماتر

. باشد   مي ير خوراک يمت مواد غ  ي به شاخص ق   ياز مخارج مصرف  

مت گوشت گاو و    ين شاخص ق  ي بدون جهت ب   يک خط ارتباط  ي

ـ  کـه ا ي وجود دارد، در حال    ير خوراک يمت مواد غ  يشاخص ق  ن ي

 ي جمـالت اخـتالل الگـو      بـستگي   هـم س  يخط در حالت مـاتر    

VECM بـه   ير خـوراک  يـ ت مواد غ  مي جهت از شاخص ق    ي دارا 

ـ  يخـط ارتبـاط   . استمت گوشت گاو    يشاخص ق  ن شـاخص   ي ب

 وجود داشته   ي و مخارج مصرف   ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  يق

 بـه   ير گوشـت  يـ  غ يمت مـواد خـوراک    يو جهت آن از شاخص ق     

مـت  ير در شـاخص ق    ييـ ن اساس، تغ  يبر ا . است يمخارج مصرف 

 يصرفر در مخـارج مـ     ييـ  باعـث تغ   ير گوشـت  يـ  غ يمواد خوراک 

 جمـالت   بستگي  همس  ي در حالت ماتر   ين ارتباط يشود و چن    مي

 يگـر ي د يخطـوط ارتبـاط   . ، وجود ندارد  VECMياختالل الگو 

مـت مـواد    ي گوشـت مـرغ و شـاخص ق        ين مقدار تقاضا بـرا    يب

مت گوشـت  ي و شاخص قي، مخارج مصرف  ير گوشت ي غ يخوراک

 يمت مـواد خـوراک  ي گوشت گاو و شاخص قيمرغ و تقاضا برا   

 در  GESتم  ي در آلگور  ين خطوط ي وجود دارند و چن    يشتر گو يغ

، VECMي جمـالت اخـتالل الگـو      بـستگي   هـم س  يحالت مـاتر  

 مقـدار   يرهـا ين خطـوط، متغ   يبا توجه به جهت ا    . وجود ندارند 

 گوشـت   ي و تقاضا برا   ي گوشت مرغ، مخارج مصرف    يتقاضا برا 

مـت مـواد   ي شـاخص ق  يرهـا ير در متغ  ييب باعث تغ  يگاو، به ترت  

. شـوند   مت گوشت مـرغ مـي     ي و شاخص ق   ير گوشت ي غ يخوراک
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  ۱۳۸۸ تابستان/ چهل و هشتم شماره  / همسيزدسال / لوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ع 

۳۵۲  

 و  ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  ين شاخص ق  ي ب يخطوط ارتباط 

مــت مــواد ي و شــاخص قير خــوراکيــمــت مــواد غيشــاخص ق

مت گوشت گاو وجـود دارد      ي و شاخص ق   ير گوشت ي غ يخوراک

 ي جمـالت اخـتالل الگـو      بـستگي   همس  يو مشابه با حالت ماتر    

VECM باشند مي  .  

  

  يريگ جهينت

ـ در مطالعات مربوط به تقاضا معموالً انتخـاب مقـدار تقاضـا              ا ي

ـ  و   يارير درونزا به صورت اخت    يمت به عنوان متغ   يق ا براسـاس   ي

 يريپـذ  از آنجا کـه انعطـاف     . رديگ ي هاسمن انجام م   -آزمون وو 

ر وابسته  يمت متغ ي که که ق   ي دو جانبه برآورد شده از توابع      يمتيق

اوت از حالتي اسـت مقـدار تقاضـا          متف يباشد، به طور عموم     مي

ج يگـر بـر اسـاس نتـا       يو از طـرف د    ). ٢٥(باشد  ر وابسته مي  يمتغ

 هاسـمن  - وويزمـان  هـم  مطالعات قـدرت آزمـون     يآزمون برخ 

کـسان  ير وابـسته    يمت و مقدار به عنوان منغ     ين ق ي انتخاب ب  يبرا

تواند موضـوع   ن دو تابع ميين اين انتخاب بي بنابرا.)٣٨( ستين

در اين مطالعه روش جديدي براي بررسـي روابـط          . دباش   ميمه

علي بـين مقـادير مـصرف و قيمـت و سـاير متغيرهـا در بـازار                  

توانـد بـه      ن روش مي  يا. گوشت مرغ و گاو در ايران استفاده شد       

ن ياز ا .  هاسمن به کار برده شود     - آزمون وو  ي برا يعنوان مکمل 

 هم  ياه ليه و تحل  ي و تجز  يستمي برآورد س  يها آزمون در روش  

  . توان استفاده کرد ي نميجمع

 يهـا  هـا و در حالـت      تمي آمده براساس آلگـور    دست  بهج  ينتا

ـ            مختلف استفاده از داده    ر ين مقـاد  يهـا، بيـانگر ايـن اسـت كـه ب

 يمت آنها رابطه عل   ي ق يها مصرف گوشت مرغ و گاو و شاخص      

ج مطالعه مشابه انجام شـده در بـازار         ينتا.  وجود ندارد  يمشخص

 يرهـا يانگر آن اسـت کـه متغ      يـ کا ب يور در آمر  يو ط گوشت گاو   

ـ ن کننده   يي تع زمان  همر مصرف به طور     يمت و مقاد  يق گـر  يک د ي

ن ين استنباط کرد که ا    يتوان چن   ج مي يسه نتا يبا مقا ). ٤١(باشند يم

ط بـازار رقابـت کامـل را نداشـته و       يران کامالً شـرا   يبازارها در ا  

 ين الگـو ابـزار    يجه ا ي نت در. باشند  از شرايط اين بازار مي     يبيتقر

ـ رات در تقاضـا و      ييـ  اثـر تغ   ينيب شي پ يبرا  يا مـداخالت دولتـ    ي

کند   دولت احساس مي   يدر بازار گوشت مرغ در موارد     . باشد  مي

مـت  يق(مـت   يمت گوشت مرغ باالسـت و لـذا حـداکثر ق          يکه ق 

ن يـي  تع ي گوشـت مـرغ در سـطح خـرده فروشـ           يرا برا ) سقف

 يو در قالـب سـبد کاالهـا        مختلـف    يهـا  ا در زمـان   يکند و     مي

ـ نما ي گوشت مرغ م   يا  ارانهيع  ي اقدام به توز   ياساس در بـازار   . دي

باً ثابت و   ي مردم تقر  يي غذا ير مصرف در الگو   يگوشت گاو مقاد  

ايـن   بـر   عالوه. باشد  مييير فرهنگ غذايبرونزا بوده و تحت تأث  

مــت و ير مــصرف، قيدر ايــن بازارهــا روابــط علــي بــين مقــاد

  .گر وجود داردي ديرهايمتغ

ر يشتر از سـا   يمت گوشت گاو ب   يج، شاخص ق  يبا توجه به نتا   

ر ي آن را تحت تأث    يشتري ب يرهايرها درونزا بوده و تعداد متغ     يمتغ

ر شـاخص   يمت گوشت گاو تحـت تـأث      يشاخص ق . دهد يقرار م 

، ير گوشـت  يـ  غ يمت مواد خوراک  يمت گوشت مرغ، شاخص ق    يق

ر ي کل و مقـاد    يف، مخارج مصر  ير خوراک يمت مواد غ  يشاخص ق 

مقدار مـصرف گوشـت گـاو برونـزا         . استمصرف گوشت مرغ    

در . گر قـرار گرفتـه اسـت      ي د يرهاير متغ يبوده و کمتر تحت تأث    

مت و مقدار مصرف درونزا بوده و       يبازار گوشت مرغ شاخص ق    

ـ رهـا بـوده و      ي متغ ير برخ ي مختلف تحت تأث   يها  تميدر آلگور  ا ي

 و  PCتم  يمـثالً در آلگـور    . ندا رگذار بوده يرها تأث ي متغ ي برخ يرو

 جمــالت اخــتالل بــستگي هــمس يدر حالــت اســتفاده از مــاتر

ر مقـدار   ي، مقدار مصرف گوشت مـرغ تحـت تـأث         VECMيالگو

 ير گوشت ي غ يمت مواد خوراک  يمصرف گوشت گاو و شاخص ق     

م از يو در حالـت اسـتفاده مـستق   GES تميدر آلگـور . بوده است

مـت  ير شـاخص ق   يثمت گوشت مرغ تحت تأ    يها شاخص ق   داده

توان   نرو مي ياز ا .  سرانه بوده است   يگوشت گاو و مخارج مصرف    

 يرهاير متغ ير در مقاد  ييا تغ ي و   يانتظار داشت که مداخالت دولت    

ها شود و رابطه     متير مصرف و ق   ير در مقاد  ييان شده باعث تغ   يب

مت در بازار گوشت مرغ و گـاو وجـود          ير مصرف و ق   ين مقاد يب

  . نداشته باشد

 ي بـرا  يي کاربردهـا  يتواند دارا    مي يا ن مطالعه ي چن يها هافتي

 و بـا    ي اثربخش يهاي جديد برا    سياست. رندگان باشد يم گ يتصم

هدف بهبود شرايط بازار براي مصرف كنندگان، زارعين، تبـديل          
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  ... شواهدي: ي گوشت مرغ و گاودرونزايي قيمت و مقدار در تجزيه و تحليل تقاضا

۳۵۳  

ها در صنعت گوشت، بايـد در بازارهـاي           كنندگان و ديگر گروه   

رسـد در   نظر ميبه عنوان مثال به     . مختلف گوشت متفاوت باشد   

مـت و مقـدار مـصرف       ي ق يرهاين متغ يران ب يبازار گوشت مرغ ا   

ــ ــاي وجــود نداشــته و متغي مشخــصيرابطــه عل گــر و ي ديره

مـت و مقـدار مـصرف گوشـت مـرغ           ي ق ي رو يمداخالت دولتـ  

تواند به عنوان    يمت نم ين بازار ق  ين در ا  يبنابرا. رگذار هستند يتأث

در . رف کنندگان باشـد    مص يزان مصرف برا  يم کننده م  يابزار تنظ 

ـ ر مـصرف، با   يبازار گوشت گاو با توجه به برونزا بودن مقـاد          د ي

نـه  ي کـاهش هز   يد بيشتر بر طرف عرضه بازار باشـد و بـرا          يتأک

د فرهنـگ   يدرخصوص مصرف گوشت گاو با    . د تالش کرد  يتول

  .شتر آن اصالح شودي در جهت مصرف بييغذا
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