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 چکیده

 وشتگ انواع مواقع کثرا در  شود.می محسوب انوارهاخ غذایی سبد رد اساسی االهایک از یکی گوشت مطالعاتی: زمینه

  ذائقه و قهسلی ونوع خانوارها درآمد مختلف، هایوشتگ قیمت به بسته و شده رفتهگ ظرن در جانشین کاالهای عنوان به

 ترجیحات در تغییر موارد زا ریبسیا در گیرد.می صورت کنندگانصرفم توسط گوشت نواعا بین زا مناسب انتخاب

 ساختار ،آگاهی سطح فزایشا با  رودمی انتظار و باشد تصادیاق مسائل اب خانوارها شدن برو رو از ناشی تواندمی

 در تقاضا گیریکلش در ترجیحات قشن به وجهت با بنابراین هدف: شود. تحول و تغییر دچار گوشت انواع برای ترجیحات

 خانوارهای مصرفی یعمده وشتگ نوع ود برای کنندگانمصرف ترجیحات در ساختاری راتیتغی وجود حاضر  مطالعه

 و یرامترناپا هایرهیافت از حاضر مطالعه در  کار: روش است. شده بررسی قرمز گوشت و مرغ گوشت یعنی ایرانی

 دام یپشتیبان امور شرکت ،مرکزی بانک از 2139 تا 1376 هایسال طی نیاز مورد هایداده است. شده استفاده پارامتری

 شانن  WARPماتریس در را تناقض یک وجود غیرپارامتری رهیافت  نتایج: ست.ا شده آوری جمع ایران آمار مرکز و

 مصرف ندرو در پایدار کستش وجود زا حاکی نیز ارامتریپ هیافتر آوردرب نتایج باشد.می 1379 سال به مربوط که  داد

 مرا این مهم دالیل زا یکی اروپا در گاوی جنون ریبیما شیوع رسدمی نظر به نهایی: گیرینتیجه .باشدمی وشتگ

 توانمی زیادی حدود تا ایقرنطینه اقدامات انجام و واردات کنترل اب ناخواسته، هایشوک روزب نگامه لذا باشد. تواندمی

 کرد. جلوگیری هاقیمت یناخواسته نوسانات از
 

 WARP ماتریس ،مرغ گوشت ،قرمز گوشت ،ساختاری شکست ،گاوی جنون ،ترجیحات کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

 نیاز مورد حیوانی پروتئین تأمین اصلی منبع گوشت

 چهار از یکی عنوان به پروتئین اهمیت .است انسان بدن

 از ناشی آدمی، غذایی رژیمدر  ضروری غذایی دهما

 آن ترکیب ه درآمین اسیدهای توجهی قابل درصد وجود

 مصرف سرانه کشور، جوان جمعیت به توجه با تاس

 ب آنترکی از نظرصرف آلایده درحالت گوشت

 سرانه که حالی در باشد، کیلوگرم 60 حدود ایستبمی

 گزارش کیلوگرم 28 تقریباً کشور در گوشت مصرف

 حدود نجها در گوشت مصرف سرانه از که است شده

 نشان نیز محققین مطالعات. است کمتر مکیلوگر 37

و  درآمد کاهش صورت در کنندگانمصرف دهد،می

 گوشت مصرف جای بهافزایش قیمت گوشت قرمز 

 مرغ و ماهی گوشت مانند آن جانشین کاالهای از قرمز
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 به گوشت ترپایین درآمدی سطوح در و کنندمی استفاده

 برنج، نان،کاالهایی مانند  و شده مبدل لوکس کاالی یک

 )عزیزی گرددمی آن جایگزین تدریج به سویا و حبوبات

های مصرف انواع گوشت در ایران در طول سال .(1385

که یهمانطور گذشته دچار تغییرات زیادی شده است.

دهد روند مصرف انواع گوشت قرمز و نشان می 1شکل 

در ایران  (1392-1376)های گوشت مرغ در طول سال

افزایش باشند. به طوری که روند متفاوت از همدیگر می

مصرف سرانه گوشت مرغ به مراتب بیشتر از گوشت 

باشد هرچند مصرف سرانه گوشت مرغ تا قرمز می

باشد و لیکن کمتر از گوشت قرمز می (1379)سال 

افزایش مصرف سرانه گوشت مرغ موجب شده است که 

مرغ از گوشت قرمز مصرف گوشت  (1379)از سال 

فزونی بگیرد و با شدت بیشتری افزایش یابد. به نظر 

هی با پیشرفت علم پزشکی و افزایش سطح آگارسد می

های گذشته مصرف خانوارها، امروزه نسبت به سال

فته یا گوشت مرغ و ماهی در مقابل گوشت قرمز افزایش

ها متفاوت ای گوشتاست. از آن جا که خواص تغذیه

ن انتظار وجود دارد که با افزایش سطح آگاهی ، ایاست

و تبلیغات مربوط به سالمت غذایی، تقاضا، ساختار 

 شودانواع گوشت دچار تغییر و تحول ترجیحات برای 

در واقع در بسیاری از  .(1390 )سالمی و همکاران

شدن  تواند ناشی از روبروموارد تغییر در ترجیحات می

 شناختیو تغییر جمعیتخانوارها با مسائل اقتصادی 

 (.2012)هوانسیا  باشد

 

 
 (1376-92قایسه روند مصرف سرانه گوشت مرغ و گوشت قرمز در ایران )بانک مرکزی م - 1 شکل

 

ترین ای و اساسیاز پایه ترجیحات و انتخاب

های و سرآغاز بسیاری از کتاب اقتصادی مباحث

اقتصاد  و اقتصاد خرد شده در زمینهنوشته

کننده، کننده است. در نظریه اقتصادی مصرفمصرف

کنندگان بهترین کنند که مصرفاقتصاددانان فرض می

 به طوری که کنندخاب میسبد کاالها را که بتوانند، انت

نقطه  بسیار اهمیت دارد. بهترین در این نظریه، مفهوم

های ای از گزینهمجموعه فرد، مسئله تصمیم شروع

 .ها انتخاب نمایداست که فرد باید از میان آن ممکن

این انتظار ، اصل متعارف ضعیف ترجیحات آشکارشده

های مشاهده شده یک سازد که انتخابرا منعکس می

 فرد باید درجه مشخصی از سازگاری را نشان دهد

تغییرات ترجیحات  رابطه بادر  .(1378پورمقیم )

 در داخل و خارج متعددی مطالعات کنندگانمصرف

ی مطالعهتوان به که از آن جمله میاست  صورت گرفته

به بررسی اشاره کرد که  (1391) همکارانسالمی و 

 اری چای داخلی و خارجی پرداختند وشکست ساخت

یک تناقض در ماتریس  1374در سال  نتیجه گرفتند که

WARP 1  2لیسوا-با آزمون کروسکال کهوجود دارد 

                                                           
1 Weak Axiom of Revealed Preference 
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کیلو گرم-میزان سرانه مصرف گوشت قرمز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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در مطالعه دیگر وجود شکست ساختاری تایید شد. 

شکست ساختاری برنج به  (1389کاووسی )سالمی و 

با روش ماتریس  آنها  .ندداخلی و خارجی اشاره کرد

WARP  نشان دادند که والیس -کروسکالو آزمون

های غیر موقت هوجود تغییر ساختاری به دلیل تکان

 .خطی بوده است

بررسی  در ژاپن را  تقاضای گوشت (2003)جین و کو 

 که تناقض در ماتریس کردند آنها نتیجه گرفتند

WARPوالیس شکست -وجود داشت و آماره کروسکال

شیوع بیماری جنون  آن ساختاری را نشان داد که دلیل

مطالعه به  (2008)کو ود. همچنین ب 2001 گاوی در سال

کنندگان گوشت در کشور کره تغییر ترجیحات مصرف

جفت نقض  12حاصله  WARPدر ماتریس  .پرداخت

نشان داد که  والیس-کروسکالآماره  وجود داشت و

نون بحران مالی آسیا و ج ،دلیل شکست ساختاری

در ها از دیگر پژوهش بود. 2001تا  1998گاوی سال 

 به باشد کهمی( 2002) جین و فرچتتی مطالعهاین زمینه 

 آزمون رهیافتبردارنده  در پژوهش اولین عنوان

 تقاضای سیستم در را ترجیحات تغییر غیرپارامتریک،

 نتایج است. داده قرار بررسی مورد جو و گندم برنج،

 سیستم در پایدار ساختاری شکست وجود بیانگر

آل کاهاتی و  . باشد می کره جنوبی در غالت تقاضای

در عربستان سعودی  گوشت یتقاضا( 1994)سوفیان 

 در ساختاری تغییر نشان داد نتایجرا مطالعه کردند. 

 .ماهی بوده است و مرغگوشت  از بیشتر قرمز گوشت
بررسی روند مصرف با توجه به مطالعات انجام شده و 

مصرف  ترجیحات توان دریافت کهمیگوشت در ایران 

گوشت قرمز و گوشت سفید در اثر عوامل مختلفی تغییر 

است. مطالعه و بررسی این تغییر ترجیحات و  یافته

تواند مسئولین را در امر کشف دالیل آن می

های اساسی یاری تر این کاالهای مفیدگذاریسیاست

بر همین اساس در مطالعه حاضر سعی می شود نماید. 

وجود و یا عدم وجود تغییرات ساختاری در ترجیحات 

                                                                                          
2 Kruskal - Walis 

ر ایران کنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ دمصرف

 مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

  
  مواد و روش ها

مصرف ترجیحات در ساختاری تغییر سنجش منظور به

 مورد پارامتریک و پارامتریکنا رهیافت دو کنندگان

ها وشدر ادامه هرکدام از این ر گیرد.می قرار استفاده

 شود.به طور خالصه توضیح داده می

 رهیافت ناپارامتریک

یکی از مهمترین  شده آشکار ترجیحات آزمون 

 تقاضای در ساختاری شکست روشهای بررسی

 داده توسعه واریان توسط گان است کهکنندمصرف

 که است استوار فرض این بر فوق آزمون شده است.

 در را از کاالها مشابه سبد دو که کنندگانیمصرف

 تغییر که زمانی تا دارند دسترس در مختلف هایزمان

 سبدهای این ندهد، رخ ترجیحاتشان در ساختاری

 بنابراین. کنندنمی جایگزین دیگر سبدهای با را کاالیی

 ترجیحات پایداری شود، جایگزینی مشاهده چنین اگر

مصرف ترجیحات در ساختاری تغییر و شودمی رد

 ترجیحات در تغییر بررسی برایشود. می آشکار کننده

 ماتریس تشکیل شده، ذکر چارچوب در کنندگانمصرف

باشد می گام اولین ضعیف شده آشکار ترجیحات

 ردیف هر هایدرایه ماتریس دراین(. 1985)واریان 

گوشت در این مطالعه ) کاالها مختلف سبدهای مخارج

 خاص سال یک درهایشان قیمت براساس (مرغقرمز و 

 در را کاال مشخص سبد یک خرید هزینه آن ستونهای و

 هایدهد و درایهمی نشان بررسی مورد مختلف سالهای

 هر در شده سبد انتخاب مخارجاین ماتریس هم  قطری

 بابنابراین کند. می آشکار را مطالعه سالهای از یک

𝑃𝑡قیمت بردار دو نمودن مشخص  مقادیر و  

 زمانی دوره در بررسی مورد کاالی برای 𝑞𝑡 مصرف

 WARP برای آزمون  t×tاولیه  ماتریسt  همورد مطالع

 نظر براساسآید. بردار فوق بدست می 2 از ضرب

 با را ترجیحات نقض بتوان رتراحت که این برای واریان
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 این هایدرایه نمود، مشخص ماتریس این از استفاده

 نرمال اصلی قطر هایدرایه بر آنها تقسیم با ماتریس

 هایدرایه WARPنقض  تشخیص منظور به .شوندمی

 بررسی مورد شده، ماتریس نرمال قطر اصلی سوی دو

 مذکور درایه دو هر که گیرد، در صورتیمی قرار

 WARPصفر  فرض باشند، داشته واحد از کمتر مقداری
 واقع در شود.می رد است، ترجیحات پایداری گویای که

 ماتریس سطر هر در موجود واحد از کوچکتر هایدرایه

 صرف مخارج با که است سبدهایی گربیان شده نرمال

 اما بوده دستیابی قابل زمانی دوره آن در شده

 با کاال یافته )سبد تحقق مصرفی سبد کننده،مصرف

 به نسبت اصلی( را قطر درایه در شده مشخص مخارج

 نظر اساس بر اما، است داده ترجیح مستقیم طور به آنها

 ساختاری شکست درغیاب تواندمی وضعیت این  جین

 ،)سلیقه(زودگذر رفتارهای جمله از دیگری دالیل در اثر

 مانند ناپایدار غیرخطی هایتکانه و فصلی اثرات

 شده مشاهده اطالعات در و دهد رخ نیز بازار نوسانات

 (.1391)سالمی و همکاران  نماید ظهور

 والیس  -آزمون کراسکال 
این گونه است که  3والیس-اساس آزمون کراسکال     

، که برای شکست ساختاری احتمالییک نقطه زمانی 

ال شده را نرم WARPها در ماتریس حداقل تعداد درایه

آنگاه ماتریس بر شود، در بر دارد در نظر گرفته می

 احتمالی به سه بخش تقسیم  اساس این نقطه شکست

 شود.می
 چپگوشه ای باال و  هایدرایه شامل  مقدم بخش الف(

ای گوشه هایدرایه بردارنده در ب( بخش موخر که

 راست و پایین بوده

های گوشه ای چپ و پایین و ج( بخش جفتی شامل درایه

 است. راست و باال

                                                           
3  -Kruskal - Walis 
 

 منظور )به 2×2حداقلی ماتریس یک دادن قرار مدنظر با

 ( برای بخشیاصل قطر طرفین در درایه زوج یک وجود

 مؤخر، و جفتی بخشهای شدن مشخص و ماتریس مقدم

 گانه سه بخشهای از یک هر در WARP تعداد نقضهای

 بخش هر در نقض رخداد احتمال و شودمی محاسبه

 استوار فرض این بر آزمون این آید.می بدست ماتریس

 مورد نمونه در ترجیحات ساختار چنانچه که است

 اثر بر نقض رخداد احتمال باشد، پایدار بررسی

 بخش سه هر در باید ناپایدار غیرخطی هایتکانه

 مفهوم به حالت این برقراری باشد. عدم برابر ماتریس

ترجیحات یا وجود شکست ساختاری در  دائمی تغییر

است. برای سنجش یکسان  zیک نقطه زمانی مانند 

والیس -بودن توزیعات احتمالی از آزمون کراسکال

 ا هدر این آزمون تعداد کل زوج درایهشود. استفاده می

N با استفاده از  (1)باشد که بر اساس رابطه می

تعداد  آید.(  بدست  میs( و ستون )tمتغیرهای سطر )

ها در هر بخش تعداد زوج درایه𝑁𝑖 و  nها کل زوج نقض

با در  .باشدها در هر بخش میتعداد زوج نقض𝑛𝑖  و

 توان میانگین مرتبه جمعیدست داشتن موارد فوق می

(θ که ،) باشد، ها میقضها و غیر نبخش نقض 2شامل

 بدست آورد. (2) یرا بر اساس رابطه
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ها و میانگین مرتبه جمعی بعد از محاسبه کل زوج درایه

والیس به -آماره کراسکالبا استفاده از این دو متغیر 

 شود.می شکیلت (3) یرابطهصورت 

(3) 

  

2
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3( 1)
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برای نمونه  کراسکال والیس آماره شکل تعمیم یافتهو 

 .باشدمی (4رابطه )های بزرگ به صورت 

 (4) 
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 با درجه آزادی  2آماره فوق دارای توزیع  

باشد که اگر مقدار محاسباتی از مقدار جدول بیشتر می

ود و شمی عدم وجود شکست ساختاری ردباشد فرض 

 ) سالمی و همکارانشود شکست ساختاری تایید می

1391.) 

 رهیافت پارامتریک

های دیگر برای بررسی وجود یا عدم وجود از روش 

باشد. در این شکست ساختاری رهیافت پارامتریک می

تابع مصرف مناسب و لحاظ یک  تعیین یکروش با 

متغیر موهومی که جایگزین متغیر شکست ساختاری 

توان وجود یا عدم وجود شکست شود، میمحسوب می

گان کنندساختاری را در ترجیحات مصرفی مصرف

 بررسی کرد. 

به عبارت دیگر با تعریف یک متغیر موهومی به جای      

عامل یا شوکی که موجب شکست روند مصرف شده 

ی تاثیر توان نحوهاست و لحاظ آن در تابع مصرف می

شکست مصرفی را مطالعه کرد. مثال در این مطالعه به 

شیوع ساختاری رسد علت ایجاد شکست نظر می

باشد که  (1996)در سال  جنون گاوی در اروپا بیماری 

منجر به  و به اوج خود رسیده بود (2000)در سال 

گوشت قرمز به ایران خصوصا از  کاهش واردات

کشورهای اروپایی شد که در نهایت قیمت داخلی گوشت 

قرمز در ایران به طور چشمگیری افزایش یافت و از 

ری از دام به انسان طرفی نگرانی مردم از انتقال این بیما

منجر به کاهش مصرف گوشت قرمز در کشور شد. این 

به عنوان متغیر موهومی وارد توابع تقاضا خواهد  متغیر

های توان برای سالمتغیر موهومی میدر تعریف  و شد

های بعد از آن قبل از اتفاق مقدار صفر و برای سال

ب مقدار یک منظور گردد. به هر حال برای برآورد ضری

متغیر موهومی و آزمون منشا وجود و عدم وجود 

این ض صفر فر شود.شکست ساختاری مشخص می

کند را بیان می عدم وجود شکست ساختاریآزمون 

اگر فرض صفر رد شود نشان دهنده این است  بنابراین

داری روند مصرف که شکست ساختاری به طور معنی

دیگر اثرات عبارت را تحت تاثیر قرار داده است یا به 

باعث تغییر ترجیحات  وضعیت کالن کشور

 کنندگان کاال شده است. مصرف

یکی از مالحظات مهم در رهیافت پارامتریک انتخاب فرم 

باشد. در این راستا از می تابعی مناسب برای مصرف

ای که در ادبیات موضوع اکثرا اشکال تابعی مهم و عمده

ار گرفته است توسط محققین مختلف مورد استفاده قر

لگاریتمی، -خطی، خطی-های تابعی خطیتوان به فرممی

ره کرد. شکل لگاریتمی اشا-میخطی و لگاریت-لگاریتمی

ه نشان داد 8و  7، 6، 5ابط ورها در ریاضی این فرم

 شده است.
 خطی -خطیمصرف  تابعفرم های 

 (5    )            

0 1 2 3 4r r w iQ P P I D u         

 
0 1 2 3 4w r w iQ P P I D u         

 
  خطی -لگاریتمیتابع مصرف های فرم 

(6)                                             

0 1 2 3 4w r w iLogQ P P I D u         

0 1 2 3 4r r w iLogQ P P I D u         

 
 لگاریتمی-خطیتابع تقاضای های فرم 

(7)                                

0 1 2 3 4r r w iQ LogP LogP LogI LogD u         

0 1 2 3 4w r w iQ LogP LogP LogI LogD u         

 
 لگاریتمی -تابع تقاضای لگاریتمیهای فرم 

(8 )                                    

0 1 2 3 4r r w iLogQ LogP LogP LogI LogD u         

0 1 2 3 4w r w iLogQ LogP LogP LogI LogD u         

 

 مقدار مصرف سرانه گوشت قرمز 𝑄𝑟، در روابط فوق

مقدار مصرف سرانه  𝑄𝑤، در سال بر حسب کیلوگرم

قیمت   𝑃𝑟 ،در سال بر حسب کیلوگرم گوشت مرغ

قیمت  𝑃𝑤، بر کیلوگرم بر حسب ریال گوشت قرمز
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واقعی  درآمد 𝐼، برکیلوگرم برحسب ریال گوشت مرغ

متغیر   𝐷،بر حسب میلیون ریال خانوارها ساالنه

در سال  اروپا جنون گاویبیماری  شیوع) موهومی

 از شیوع بیماری مقدارکه برای سالهای قبل  (1379)

یک اختصاص  مقدار شیوع بیماریصفر و سالهای بعد 

جز  𝑈𝑖  ها پارامترهای الگوها،α  β  ، (داده شده است

 .باشدمینماد لگاریتم  logو اخالل 

 
  نتایج و بحث

نتایج مطالعه حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی 

تنظیم شده است. در بخش توصیفی نتایج آماری برخی 

های تمایل به مرکز از متغیرهای تحقیق از لحاظ ویژگی

ی در بخش استنباط گردد.و پراکندگی گزارش و بحث می

والیس و نتایج برآورد -نیز نتایج آزمون کروسکال

مرغ ارائه و بحث گوشت و  توابع مصرف گوشت قرمز

 شود.می

 نتایج توصیفی

 در این قسمت به نتایج توصیفی برخی متغیرهای مهم 

نظیر مقدار مصرف سرانه انواع گوشت و  مورد مطالعه

اشاره  خالصه شده است 1که در جدول  آنهاقیمت 

بر این اساس اگرچه میانگین مصرف سرانه  .شودمی

برای هر دو نوع گوشت قرمز و گوشت مرغ افزایش 

یافته است ولیکن افزایش مصرف گوشت مرغ بیشتر از 

به عنوان نمونه  باشد.افزایش مصرف گوشت قرمز می

ادل مع ،(1379)مقدار مصرف گوشت قرمز در سال 

کیلوگرم  1/12معادل  (1392)و در سال  کیلوگرم  4/11

در  مقدار مصرف سرانه گوشت سفیددر حالی که بوده 

 (1392)و در سال کیلوگرم  5/12 معادل (1379)سال 

همانطور که در جدول  باشد.کیلوگرم می 97/25معادل 

( نشان داده شده است میانگین مصرف گوشت قرمز 1)

 08/18و  99/11لعه به ترتیب در سالهای مورد مطا

باشد که حاکی از مصرف بیشتر کیلوگرم در سال می

همچنین  باشد.گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز می

نشان مرغ گوشت بررسی روند قیمت گوشت قرمز و 

که به طور میانگین قیمت گوشت قرمز از  دهد می

بوده افزایش بیشتری نسبت به گوشت مرغ برخوردار 

 (1379)ر مثال قیمت گوشت قرمز در سال طواست. به 

هر  برایریال  5/20439معادل به ترتیب  (1392)و 

 است.برای هر کیلوگرم  بودهریال  255000 وکیلوگرم 

معادل  (1379)قیمت گوشت مرغ در سال در مقابل 

برابر با  (1392)هر کیلوگرم و در سال  برایریال  9210

                                                                                      است.هر کیلوگرم بوده برایریال  63482

 

 نتایج آمار توصیفی  -1جدول 
 متغیر تعداد مشاهدات میانگین مینیمم مقدار ماکزیمم مقدار

 مقدار مصرف سرانه گوشت قرمز )کیلوگرم در سال( 17 99/11 22/11 48/13

 مقدار مصرف سرانه گوشت مرغ )کیلوگرم در سال( 17 08/18 22/11 97/25

 قیمت گوشت قرمز )ریال در هرکیلوگرم( 17 67/66931 11163 265000

 قیمت گوشت مرغ )ریال در هر کیلوگرم( 17 93/21838 5030 63482

 

 نتایج استنباطی 

برآورد خود شامل دو بخش نتایج استنباطی نتایج 

و آزمون  WARPماتریس ناپارامتریک )رهیافت 

پارامتریک  نتایج برآورد رهیافت وکروسکال والیس( 

توابع تقاضای گوشت قرمز و گوشت  برآورد تایج)ن

 . باشدمرغ( می

 

 نتایج آزمون ناپارامتریک

 ها نشاندرایه  WARPماتریس  دربا توجه به اینکه  

باشد ی مخارج سبدهای مختلف گوشت میدهنده

 در مختلف گوشت سبدهای مخارج ردیفهای هر درایه

 سالهای در سبد یک مخارج بیانگر هاستون سال و هر

. با استفاده از دهدرا نشان می بررسی مورد مختلف
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در  انواع گوشت مصرف داده های قیمت و مقدار

طبق  WARP ماتریس اولیه (1392)تا  (1376)سالهای 

 .استتشکیل شده 2جدول 

 

(1376-1392نواع گوشت در سالهای )برای مخارج سبدهای ا WARP ماتریس  -2جدول 

به  شود.مینرمال  WARP اولیه ماتریس در ادامه

ه عدد قطر اصلی سطر های هر سطر بدرایه عبارت دیگر

 (3همانند جدول ) ماتریس قطریبه شده و خود تقسیم 

نرمال  WARPاینکه ماتریس اولیه شود. بعد از تبدیل می

            گردید.مشاهده  1379یک تناقض در سال شد 
 

 

 (1376-1392)برای مخارج سبدهای انواع گوشت در سالهای  WARPنقض ماتریس نتایج مربوط به   -3جدول 

 
 

های دو سمت قطر شود درایههمانطور که مشاهده می

کمتر از یک می همزمان  (1379)اصلی مربوط به سال 

ی تناقض در ترجیحات مصرف که نشان دهندهباشد 

با استفاده از ماتریس  دین ترتیب. بباشدمیانواع گوشت 

WARP در ترجیحات مصرفی انواع  نقطه شکست اولیه

شد. در ادامه با استفاده از آزمون گوشت شناسایی 

کروسکال والیس وضعیت این شکست از لحاظ پایداری 

 گردد.و ناپایداری آن بررسی می
 والیس  –آزمون کراسکال نتایج 

معادل با که  3های مورد مقایسه در جدول کل زوجاز 

 .شودیک مورد نقض مشاهده میتنها باشد می جفت 68

ابتدا ماتریس  انجام آزمون کروسکال والیس برای

WARP  نرمال شده به سه بخش مقدم، موخر، جفتی
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هر نقطه  برای والیس-کروسکالتقسیم شد و آماره 

 با توجه به دوره زمانیکه  شکست احتمالی محاسبه شد

نتایج  ویک صورت گرفت مرتبه تفک 14 ،مورد مطالعه

مقایسه  باگزارش شده است.  4هر مرحله در جدول 

مقدار کای اسکور با  مقادیر آماره کروسکال والیس

 81/5 آن مقدار که درصد 1جدول در سطح احتمال 

سال  آماره محاسباتی دارمق، توان دریافتمیاست، 

به  بوده و این جدول بزرگتر از مقدار بحرانی (1379)

فرض صفر و در نتیجه قبول رخداد شکست  ردمعنی 

با توجه به اینکه شکست در سال  باشد.میساختاری 

( اتفاق افتاده است با بررسی مجموعه حوادث در 1379)

توان به بیماری جنون این سال، از مهمترین آنها می

گاوی که در این سال در اروپا اتفاق افتاده است اشاره 

کرد که این پدیده مصرف گوشت قرمز را در بسیاری 

ت تاثیر قرار داده از نقاط جهان از جمله ایران نیز تح

 است.

 

 کروسکال والیس نتایج آماره -4جدول 
 مرحله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.006 0.010 0.016 0.023 0.032 0.044 0.06 0.08 0.11 0.17 0.27 0.49 0.047 0.0064 K 

0.038 0.064 0.097 0.13 0.19 0.26 0.36 0.50 0.79 1.05 1.65 6.21 0.29 0.038 W 

5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 
مقدار 

 بحرانی

 
 نتایج آزمون پارامتریک 

در این قسمت نتایج برآورد توابع مصرف گوشت قرمز 

 4گردد. بدین منظور هر و گوشت مرغ ارائه و تفسیر می

لگاریتمی، -خطی، خطی-ذکر شده )خطیفرم تابعی 

لگاریتمی( برای گوشت -و لگاریتمی خطی-لگاریتمی

های با توجه به مالک .قرمز و گوشت مرغ برآورد شدند

-ه فرم لگاریتمیمدل برتر مشخص شد ک انتخاب

را  روابط مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغلگاریتمی 

 5که نتایج آن در جدول  دهدنشان می بهتر از بقیه

برای تمامی الزم به ذکر است  .گزارش شده است

فروض کالسیک  الگوهای برآورد شده آزمون، بررسی

با استفاده از آزمون بروش  ناهمسانی واریانس اعم از

با استفاده از آزمون ضرایب  خطیهم همچنین ، پاگان 

با خودهمبستگی بررسی و  همبستگی بین متغیرها

نتایج  که واتسون انجام شد-استفاده از آزمون دوربین

حاکی از عدم وجود تناقض در فروض کالسیک 

                                 باشد.می

 

 مرغ گوشت و صرف گوشت قرمزم لگاریتمی(-برتر )فرم لگاریتمی برآورد توابعنتایج   -5 جدول
 ضرایب

 (مرغ)گوشت 

 tآماره  مقادیر

 (مرغ)گوشت 

 متغیرها

 (مرغ )گوشت

 ضرایب

 )گوشت قرمز(

 tآماره  مقادیر

 )گوشت قرمز(

 هامتغیر

 )گوشت قرمز(

**6/0- 01/4- 
1 

***7/0- 54/4- 
1 

***4/0 38/3 
2 

***3/0 12/3 
2 

***29/0 84/2 
3 

***06/0 00/2 
3 

***2/0 04/2 
4 

***12/0- 35/2- 
4 

 2R درصد 83 -
 2R درصد 78 -

 

 ضریبدهد نشان می 5همانطوری که نتایج در جدول 

 منفیدر تابع تقاضای گوشت قرمز،  گوشت قرمز قیمت

دار است. این نتیجه موید درصد معنییک در سطح و 

دهد تقاضای گوشت قرمز قانون تقاضا بوده و نشان می
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فرم . باتوجه به ی عکس داردبا قیمت آن رابطه

یب معادل اضر ،لگاریتمی تابع مصرف گوشت-لگاریتمی

معادل کشش  7/0ین ابنابرد. نباشمی هاکشش

بر این اساس مثال . باشدمی خودقیمتی گوشت قرمز نیز

کاهش( در قیمت گوشت قرمز مقدار -ده درصد )افزایش

-درصد )کاهش 7مصرف سرانه آن را به اندازه 

شود نتیجه مشخص می با عنایت به این دهد.افزایش( می

مصرفدر سبد غذایی  ضروریکه گوشت یک کاالی 

ضریب قیمت گوشت مرغ در آید. کنندگان به حساب می

تابع تقاضای گوشت قرمز مثبت و در سطح یک درصد 

دار است. این ضریب همان کشش دگرقیمتی بین معنی

در این  می باشد.مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ 

 مرغ در قیمت گوشت کاهش(-)افزایشدرصد ده  مورد

 درصد 3به اندازه  قرمز رامصرف گوشت  مقدار

-می بر این اساس معلوم. خواهد داد کاهش(-)افزایش

شود که گوشت قرمز و گوشت مرغ به عنوان دو کاالی 

. شودایی خانوارها محسوب میذجانشین در سبد غ

تابع مصرف گوشت قرمز مثبت  در واقعی ضریب درآمد

 واقعی درآمد یعنیاست، دار یک درصد معنیسطح  و در

. این مقدار رابطه مستقیمی با مصرف گوشت قرمز دارد

معادل با کشش درآمدی کاالی گوشت قرمز نیز 

خانوارها ده  واقعی به عنوان مثال اگر درآمد باشد.می

 معادلگوشت قرمز مقدار مصرف درصد افزایش یابد 

با این نتیجه معلوم می شود  .بدیاافزایش می درصد 6/0

مصرف کنندگان درصد قابل توجهی از افزایش 

 همچنیندرآمدشان را به این کاال تخصص می دهند. 

 در تابع مصرف گوشت قرمز ضریب متغیر موهومی

یعنی  باشد.دار مییک درصد معنیدر سطح و  منفی

که در مطالعه حاضر شیوع  شکست ساختاری عامل

تاثیر است، نظر گرفته شده بیماری جنون گاوی در

بر این . ه استداشت در مصرف گوشت قرمز داریمعنی

بعد از شیوع بیماری اساس مقدار مصرف گوشت قرمز 

 در مقایسه با قبل از شیوع این بیماری جنون گاوی

 است.کیلوگرم کاهش یافته 13/1 توسطساالنه به طور م

 مرغدر تابع تقاضای گوشت  مرغگوشت قیمت ضریب 

که نشان  استدار پنج درصد معنیدر سطح منفی و 

 آن با قیمت مرغ مصرف سرانه گوشت مقدار  دهدمی

موید قانون تقاضا  امر نیز این. رابطه عکس دارد

لگاریتمی -. در این مورد با توجه به  لگاریتمیباشدمی

بودن فرم تابع مصرف گوشت مرغ، ضرایب معادل 

درصد  هد ثالم به طوری که باشند.ها میکشش

مقدار مصرف  مرغت در قیمت گوش کاهش(-)افزایش

 .دهدیم افزایش(-اهشک) درصد 6به اندازه  را سرانه آن

 مرغدر تابع تقاضای گوشت  گوشت قرمز ضریب قیمت

دار است که این مثبت و در سطح یک درصد معنی نیز

 ینب و کشش دگرقیمتیی جانشینی نشان دهنده رابطه

باشد. در این گوشت مرغ و گوشت قرمز میمصرف 

 قرمزدر قیمت گوشت  کاهش(-افزایش)درصد  دهمورد 

 کاهش(-افزایش) را مرغمقدار مصرف گوشت درصد  4

در تابع تقاضای گوشت  واقعی ضریب درآمد. دهدمی

در این  .استدار درصد معنییک در سطح مثبت و  مرغ

معادل کشش درآمدی گوشت مرغ  29/0مورد نیز مقدار 

 یواقع درآمد این نتیجه حاکی از آن است که باشد.می

به طوری دارد  مرغرابطه مستقیمی با مصرف گوشت 

ها در درآمد خانوار کاهش(-افزایش)درصد ده مثال  که

درصد  9/2 را به اندازه مرغگوشت مقدار مصرف 

 میموهو ضریب متغیرداد.  کاهش( خواهد-افزایش)

یعنی عامل  یک درصد معنی دار است.مثبت و در سطح 

تاثیر )شیوع بیماری جنون گاوی(  شکست ساختاری

داری در مصرف گوشت مرغ داشته است. بر این معنی

اساس مقدار مصرف گوشت مرغ بعد از شیوع بیماری 

جنون گاوی در مقایسه با قبل از شیوع این بیماری 

یافته است.  کیلوگرم افزایش 3/1ساالنه به طور متوسط 

به عنوان  افزایش مصرف گوشت مرغرسد به نظر می

ش به کاهش مصرف گوشت کاالی جایگزین در واکن

قرمز به دلیل شیوع بیماری جنون گاوی انجام گرفته 

 است.

 



 1395سال /1شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                      پاکروح و زادحسین     184

 

 

  هاو پیشنهاد گیرینتیجه
طوری که نتایج نشان داد گوشت مرغ و گوشت همان

محسوب قرمز جز کاالهای کشش ناپذیر از لحاظ تقاضا 

مصرف در ایجاد تغییرات اندک برای  ینابنابر شوند.می

 زیادی در قیمت آنها الزم است این کاالها تغییرات

های اجتماعی هزینهعموما  هاقیمتزیاد ولیکن تغییرات 

های درسیاست بنابراین زیادی را به همراه دارد.

با تغییرات منطقی گذاری در صورت لزوم همراه قیمت

دیگر نیز  مناسب هایتوان از سیاستمیها در قیمت

ارها از معایب و مزایای انواع مانند افزایش آگاهی خانو

ها و تصحیح کانالهای بازاریابی به منظور کاهش گوشت

استفاده های بازاریابی  نیز برای کنترل تقاضا حاشیه

دهی توان با ساماندر کنار این اقدامات می .کرد

واحدهای تولیدی و در صورت لزوم با افزایش تعداد 

ی انواع ه، عرضواحدهای فعال در صنعت تولید گوشت

ی خود ها به نوبهگوشت را افزایش داد که این سیاست

ویژگی رقابت در صنعت را افزایش داده و به طور 

خودکار موجبات کنترل قیمت را نیز فراهم خواهد 

مصرف و قیمت انواع تاثیرپذیری  با توجه به ساخت.

های سیاستبایستی در گوشت از یکدیگر می

نسبی آنها های قیمتبه  هاگذاری انواع گوشتقیمت

توجه کرد. بدیهی است به دلیل ویژگی جانشینی مصرف 

انواع گوشت از یکدیگر تغییر قیمت یک نوع گوشت روی 

با  مصرف انواع دیگر گوشت تاثیر خواهد گذاشت.

موهومی در  هایضرایب متغیربرآورد نتایج  استناد به

 برخیتوان دریافت که میمصرف انواع گوشت توابع 

نیز در تقاضای  خارجی حوادثها و سیاست

 .گذاردمیر یاثت برای این کاالها کنندگان داخلیمصرف

 همانطوری که از نتایج این مطالعه نیز مشخص شد

تقاضای در اروپا بیماری جنون گاوی شیوع 

تحت الشعاع را کنندگان گوشت قرمز در ایران مصرف

های گذاریامر سیاست در بنابراین. ه بودخود قرار داد

این نوع کاالها که بخشی از مصرف آنها  از طریق 

عالوه بر عوامل الزم است  شودواردات تامین می

 کرد. نیز توجه سایر حوادث مرتبط خارجیبه داخلی، 

های ناخواسته، توان هنگام بروز شوکاین راستا می در

ایتا با و نهای قرنطینه واردات و انجام اقدامات با کنترل

ی بهنگام آنها  تا ذخیره مناسب این کاالها و عرضه

ها جلوگیری ی قیمتحدود زیادی از نوسانات ناخواسته

 کرد.
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Abstract 
BACKGROUNG: Meat is one of the important commodities in households Bundle. In many cases, 

types of meat intended as substitute commodities and consumers depending on the price of meat, 

income and consumer preferences of made the right choice. Mostly, household preferences 

changing due to economic problems and expectation is that, increasing awareness, change structure 

for different types of meat. OBJECTIVE: In this study, will be investigate the structural changes in 

consumer preferences. METHODS: Parametric and non-parametric approaches used to analysis the 

meat demand in Iran. Required data between (1995)-(2013) years collected from the Central Bank 

of Iran, Statistical Center of Iran and livestock Support Corporation. RESULTS: The results of non-

parametric approach indicated that there is an inconsistency in the WARP matrix in (2000) year. 

Also parametric approach proves that there is a stability structural changing in different types of 

meat consumption. CONCLUSIONS: It seems an outbreak of BSE disease in Europe, was one of the 

important factors for this result. So import controlling and quarantine performance were 

recommended for reducing price fluctuation. 
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