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چکیده
زمینه مطالعاتی :گوشت یکی از کاالهای اساسی در سبد غذایی خانوارها محسوب میشود .در اکثر مواقع انواع گوشت
به عنوان کاالهای جانشین در نظر گرفته شده و بسته به قیمت گوشتهای مختلف ،درآمد خانوارها ونوع سلیقه و ذائقه
انتخاب مناسب از بین انواع گوشت توسط مصرفکنندگان صورت میگیرد .در بسیاری از موارد تغییر در ترجیحات
میتواند ناشی از رو برو شدن خانوارها با مسائل اقتصادی باشد و انتظار میرود با افزایش سطح آگاهی ،ساختار
ترجیحات برای انواع گوشت دچار تغییر و تحول شود .هدف :بنابراین با توجه به نقش ترجیحات در شکلگیری تقاضا در
مطالعه حاضر وجود تغییرات ساختاری در ترجیحات مصرفکنندگان برای دو نوع گوشت عمدهی مصرفی خانوارهای
ایرانی یعنی گوشت مرغ و گوشت قرمز بررسی شده است .روش کار :در مطالعه حاضر از رهیافتهای ناپارامتری و
پارامتری استفاده شده است .دادههای مورد نیاز طی سالهای  1376تا  1392از بانک مرکزی ،شرکت امور پشتیبانی دام
و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است .نتایج :رهیافت غیرپارامتری وجود یک تناقض را در

ماتریسWARP

نشان

داد که مربوط به سال  1379میباشد .نتایج برآورد رهیافت پارامتری نیز حاکی از وجود شکست پایدار در روند مصرف
گوشت میباشد .نتیجهگیری نهایی :به نظر میرسد شیوع بیماری جنون گاوی در اروپا یکی از دالیل مهم این امر
میتواند باشد .لذا هنگام بروز شوکهای ناخواسته ،با کنترل واردات و انجام اقدامات قرنطینهای تا حدود زیادی میتوان
از نوسانات ناخواستهی قیمتها جلوگیری کرد.
واژگان کلیدی :ترجیحات ،جنون گاوی ،شکست ساختاری ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،ماتریس WARP

مقدمه

میبایست حدود  60کیلوگرم باشد ،در حالی که سرانه

گوشت منبع اصلی تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز

مصرف گوشت در کشور تقریباً  28کیلوگرم گزارش

بدن انسان است .اهمیت پروتئین به عنوان یکی از چهار

شده است که از سرانه مصرف گوشت در جهان حدود

ماده غذایی ضروری در رژیم غذایی آدمی ،ناشی از

 37کیلوگرم کمتر است .مطالعات محققین نیز نشان

وجود درصد قابل توجهی اسیدهای آمینه در ترکیب آن

میدهد ،مصرفکنندگان در صورت کاهش درآمد و

است با توجه به جمعیت جوان کشور ،سرانه مصرف

افزایش قیمت گوشت قرمز به جای مصرف گوشت

گوشت درحالت ایدهآل صرفنظر از ترکیب آن

قرمز از کاالهای جانشین آن مانند گوشت مرغ و ماهی
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استفاده میکنند و در سطوح درآمدی پایینتر گوشت به

فزونی بگیرد و با شدت بیشتری افزایش یابد .به نظر

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

میرسد با پیشرفت علم پزشکی و افزایش سطح آگاهی

حبوبات و سویا به تدریج جایگزین آن میگردد (عزیزی

خانوارها ،امروزه نسبت به سالهای گذشته مصرف

 .)1385مصرف انواع گوشت در ایران در طول سالهای

گوشت مرغ و ماهی در مقابل گوشت قرمز افزایش یافته

گذشته دچار تغییرات زیادی شده است .همانطوریکه

است .از آن جا که خواص تغذیهای گوشتها متفاوت

شکل  1نشان میدهد روند مصرف انواع گوشت قرمز و

است ،این انتظار وجود دارد که با افزایش سطح آگاهی

گوشت مرغ در طول سالهای ( )1376-1392در ایران

و تبلیغات مربوط به سالمت غذایی ،تقاضا ،ساختار

متفاوت از همدیگر میباشند .به طوری که روند افزایش

ترجیحات برای انواع گوشت دچار تغییر و تحول شود

مصرف سرانه گوشت مرغ به مراتب بیشتر از گوشت

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

قرمز میباشد هرچند مصرف سرانه گوشت مرغ تا

موارد تغییر در ترجیحات میتواند ناشی از روبرو شدن

سال ( )1379کمتر از گوشت قرمز میباشد و لیکن

خانوارها با مسائل اقتصادی و تغییر جمعیتشناختی

افزایش مصرف سرانه گوشت مرغ موجب شده است که

باشد (هوانسیا .)2012

از سال ( )1379مصرف گوشت مرغ از گوشت قرمز
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شکل  - 1مقایسه روند مصرف سرانه گوشت مرغ و گوشت قرمز در ایران (بانک مرکزی )1376-92

ترجیحات و انتخاب از پایهای و اساسیترین

را منعکس میسازد که انتخابهای مشاهده شده یک

مباحث اقتصادی و سرآغاز بسیاری از کتابهای

فرد باید درجه مشخصی از سازگاری را نشان دهد

اقتصاد

(پورمقیم  .)1378در رابطه با تغییرات ترجیحات

مصرفکننده است .در نظریه اقتصادی مصرفکننده،

مصرفکنندگان مطالعات متعددی در داخل و خارج

اقتصاددانان فرض میکنند که مصرفکنندگان بهترین

صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مطالعهی

سبد کاالها را که بتوانند ،انتخاب میکنند به طوری که

سالمی و همکاران ( )1391اشاره کرد که به بررسی

در این نظریه ،مفهوم بهترین بسیار اهمیت دارد .نقطه

شکست ساختاری چای داخلی و خارجی پرداختند و

شروع مسئله تصمیم فرد ،مجموعهای از گزینههای

نتیجه گرفتند که در سال  1374یک تناقض در ماتریس

ممکن است که فرد باید از میان آنها انتخاب نماید.

کروسکال-والیس2

نوشتهشده

در

زمینه اقتصاد

خرد و

 1 WARPوجود دارد که با آزمون

اصل متعارف ضعیف ترجیحات آشکارشده ،این انتظار
Weak Axiom of Revealed Preference

1
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وجود شکست ساختاری تایید شد .در مطالعه دیگر

مصرفکنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران

سالمی و کاووسی ( )1389به شکست ساختاری برنج

مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

داخلی و خارجی اشاره کردند .آنها با روش ماتریس
 WARPو آزمون کروسکال-والیس نشان دادند که

مواد و روش ها

وجود تغییر ساختاری به دلیل تکانههای غیر موقت

به منظور سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف

خطی بوده است.

کنندگان دو رهیافت ناپارامتریک و پارامتریک مورد

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

استفاده قرار میگیرد .در ادامه هرکدام از این روشها

کردند آنها نتیجه گرفتند که تناقض در ماتریس

به طور خالصه توضیح داده میشود.

WARPوجود داشت و آماره کروسکال-والیس شکست

رهیافت ناپارامتریک

ساختاری را نشان داد که دلیل آن شیوع بیماری جنون

آزمون ترجیحات آشکار شده یکی از مهمترین

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

روشهای بررسی شکست ساختاری در تقاضای

تغییر ترجیحات مصرفکنندگان گوشت در کشور کره

مصرفکنندگان است که توسط واریان توسعه داده

پرداخت .در ماتریس  WARPحاصله  12جفت نقض

شده است .آزمون فوق بر این فرض استوار است که

وجود داشت و آماره کروسکال-والیس نشان داد که

مصرفکنندگانی که دو سبد مشابه از کاالها را در

دلیل شکست ساختاری ،بحران مالی آسیا و جنون

زمانهای مختلف در دسترس دارند تا زمانی که تغییر

گاوی سال  1998تا  2001بود .از دیگر پژوهشها در

ساختاری در ترجیحاتشان رخ ندهد ،این سبدهای

این زمینه مطالعه فرچتتی و جین ( )2002میباشد که به

کاالیی را با سبدهای دیگر جایگزین نمیکنند .بنابراین

عنوان اولین پژوهش در بردارنده رهیافت آزمون

اگر چنین جایگزینی مشاهده شود ،پایداری ترجیحات

غیرپارامتریک ،تغییر ترجیحات را در سیستم تقاضای

رد میشود و تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف

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

کننده آشکار میشود .برای بررسی تغییر در ترجیحات

بیانگر وجود شکست ساختاری پایدار در سیستم

مصرفکنندگان در چارچوب ذکر شده ،تشکیل ماتریس

تقاضای غالت در کره جنوبی می باشد .آل کاهاتی و

ترجیحات آشکار شده ضعیف اولین گام میباشد

سوفیان ( )1994تقاضای گوشت در عربستان سعودی

(واریان  .)1985دراین ماتریس درایههای هر ردیف

را مطالعه کردند .نتایج نشان داد تغییر ساختاری در

مخارج سبدهای مختلف کاالها (در این مطالعه گوشت

گوشت قرمز بیشتر از گوشت مرغ و ماهی بوده است.

قرمز و مرغ) براساس قیمتهایشان در یک سال خاص

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی روند مصرف

و ستونهای آن هزینه خرید یک سبد مشخص کاال را در

گوشت در ایران میتوان دریافت که ترجیحات مصرف

سالهای مختلف مورد بررسی نشان میدهد و درایههای

گوشت قرمز و گوشت سفید در اثر عوامل مختلفی تغییر

قطری این ماتریس هم مخارج سبد انتخاب شده در هر

یافته است .مطالعه و بررسی این تغییر ترجیحات و

یک از سالهای مطالعه را آشکار میکند .بنابراین با

کشف دالیل آن میتواند مسئولین را در امر

مشخص نمودن دو بردار قیمت 𝑡𝑃 و مقادیر

سیاستگذاریهای مفیدتر این کاالهای اساسی یاری

مصرف 𝑡𝑞 برای کاالی مورد بررسی در دوره زمانی

نماید .بر همین اساس در مطالعه حاضر سعی می شود

مورد مطالعه  tماتریس اولیه  t×tبرای آزمون WARP

وجود و یا عدم وجود تغییرات ساختاری در ترجیحات

از ضرب  2بردار فوق بدست میآید .براساس نظر

Kruskal - Walis

2

واریان برای این که راحتتر بتوان نقض ترجیحات را با
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استفاده از این ماتریس مشخص نمود ،درایههای این

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

ماتریس با تقسیم آنها بر درایههای قطر اصلی نرمال

وجود یک زوج درایه در طرفین قطر اصلی) برای بخش

میشوند .به منظور تشخیص نقض  WARPدرایههای

مقدم ماتریس و مشخص شدن بخشهای جفتی و مؤخر،

دو سوی قطر اصلی ماتریس نرمال شده ،مورد بررسی

تعداد نقضهای  WARPدر هر یک از بخشهای سه گانه

قرار میگیرد ،در صورتی که هر دو درایه مذکور

محاسبه میشود و احتمال رخداد نقض در هر بخش

مقداری کمتر از واحد داشته باشند ،فرض صفر WARP

ماتریس بدست میآید .این آزمون بر این فرض استوار

که گویای پایداری ترجیحات است ،رد میشود .در واقع

است که چنانچه ساختار ترجیحات در نمونه مورد

درایههای کوچکتر از واحد موجود در هر سطر ماتریس

بررسی پایدار باشد ،احتمال رخداد نقض بر اثر

نرمال شده بیانگر سبدهایی است که با مخارج صرف

تکانههای غیرخطی ناپایدار باید در هر سه بخش

شده در آن دوره زمانی قابل دستیابی بوده اما

ماتریس برابر باشد .عدم برقراری این حالت به مفهوم

مصرفکننده ،سبد مصرفی تحقق یافته (سبد کاال با

تغییر دائمی ترجیحات یا وجود شکست ساختاری در

مخارج مشخص شده در درایه قطر اصلی) را نسبت به

یک نقطه زمانی مانند  zاست .برای سنجش یکسان

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

بودن توزیعات احتمالی از آزمون کراسکال-والیس

جین این وضعیت میتواند درغیاب شکست ساختاری

استفاده میشود .در این آزمون تعداد کل زوج درایهها

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

 Nمیباشد که بر اساس رابطه ( )1با استفاده از

اثرات فصلی و تکانههای غیرخطی ناپایدار مانند

متغیرهای سطر ( )tو ستون ( )sبدست میآید .تعداد

نوسانات بازار نیز رخ دهد و در اطالعات مشاهده شده

کل زوج نقضها  nو 𝑖𝑁 تعداد زوج درایهها در هر بخش

ظهور نماید (سالمی و همکاران .)1391

و 𝑖𝑛 تعداد زوج نقضها در هر بخش میباشد .با در

آزمون کراسکال  -والیس

دست داشتن موارد فوق میتوان میانگین مرتبه جمعی

اساس آزمون کراسکال-والیس 3این گونه است که

( ،)θکه شامل  2بخش نقضها و غیر نقضها میباشد،

یک نقطه زمانی برای شکست ساختاری احتمالی ،که

را بر اساس رابطهی ( )2بدست آورد.

حداقل تعداد درایهها در ماتریس  WARPنرمال شده را

()1

) ((t  s)  t
2
)ni N  Ni ( N  n  1
i 
2
N

در بر دارد در نظر گرفته میشود ،آنگاه ماتریس بر
اساس این نقطه شکست احتمالی به سه بخش تقسیم
میشود.

()2

الف) بخش مقدم شامل درایههای گوشه ای باال و چپ

بعد از محاسبه کل زوج درایهها و میانگین مرتبه جمعی

ب) بخش موخر که در بردارنده درایههای گوشهای

با استفاده از این دو متغیر آماره کراسکال-والیس به

راست و پایین بوده

صورت رابطهی ( )3تشکیل میشود.

ج) بخش جفتی شامل درایههای گوشه ای چپ و پایین و

()3


12
) 3( N  1

i
)N ( N  1
Nn
2
i

راست و باال است.

K

و شکل تعمیم یافته آماره کراسکال والیس برای نمونه
های بزرگ به صورت رابطه ( )4میباشد.
-Kruskal - Walis

3

()4
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آماره فوق دارای توزیع  2

W
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بنابراین اگر فرض صفر رد شود نشان دهنده این است
که شکست ساختاری به طور معنیداری روند مصرف

با درجه آزادی 

را تحت تاثیر قرار داده است یا به عبارت دیگر اثرات

میباشد که اگر مقدار محاسباتی از مقدار جدول بیشتر

وضعیت

ترجیحات

باشد فرض عدم وجود شکست ساختاری رد میشود و

مصرفکنندگان کاال شده است.

شکست ساختاری تایید میشود ( سالمی و همکاران

یکی از مالحظات مهم در رهیافت پارامتریک انتخاب فرم

.)1391

تابعی مناسب برای مصرف میباشد .در این راستا از

رهیافت پارامتریک

اشکال تابعی مهم و عمدهای که در ادبیات موضوع اکثرا

از روشهای دیگر برای بررسی وجود یا عدم وجود

توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

شکست ساختاری رهیافت پارامتریک میباشد .در این

میتوان به فرمهای تابعی خطی-خطی ،خطی-لگاریتمی،

روش با تعیین یک تابع مصرف مناسب و لحاظ یک

لگاریتمی-خطی و لگاریتمی-لگاریتمی اشاره کرد .شکل

متغیر موهومی که جایگزین متغیر شکست ساختاری

ریاضی این فرمها در روابط  7 ،6 ،5و  8نشان داده

محسوب میشود ،میتوان وجود یا عدم وجود شکست

شده است.

ساختاری را در ترجیحات مصرفی مصرفکنندگان

فرم های تابع مصرف خطی -خطی

بررسی کرد.

()5

به عبارت دیگر با تعریف یک متغیر موهومی به جای

کالن

کشور

باعث

Qr   0  1 Pr   2 Pw   3 I   4 D  ui
Qw   0  1 Pr   2 Pw  3 I   4 D  ui

عامل یا شوکی که موجب شکست روند مصرف شده
است و لحاظ آن در تابع مصرف میتوان نحوهی تاثیر

فرم های تابع مصرف لگاریتمی -خطی

شکست مصرفی را مطالعه کرد .مثال در این مطالعه به

() 6

نظر میرسد علت ایجاد شکست ساختاری شیوع
بیماری جنون گاوی در اروپا در سال ( )1996باشد که
در سال ( )2000به اوج خود رسیده بود و منجر به
کاهش واردات گوشت قرمز به ایران خصوصا از
کشورهای اروپایی شد که در نهایت قیمت داخلی گوشت

تغییر

LogQw   0  1 Pr   2 Pw  3 I   4 D  ui

LogQr   0  1 Pr   2 Pw   3 I   4 D  ui
فرم های تابع تقاضای خطی-لگاریتمی

()7

Qr   0  1 LogPr   2 LogPw   3 LogI   4 LogD  ui
Qw   0  1 LogPr   2 LogPw  3 LogI   4 LogD  ui

قرمز در ایران به طور چشمگیری افزایش یافت و از
طرفی نگرانی مردم از انتقال این بیماری از دام به انسان

فرم های تابع تقاضای لگاریتمی -لگاریتمی

منجر به کاهش مصرف گوشت قرمز در کشور شد .این

()8

متغیر به عنوان متغیر موهومی وارد توابع تقاضا خواهد
شد و در تعریف متغیر موهومی میتوان برای سالهای

LogQr   0  1 LogPr   2 LogPw   3 LogI   4 LogD  ui

LogQw  0  1 LogPr   2 LogPw  3 LogI   4 LogD  ui

قبل از اتفاق مقدار صفر و برای سالهای بعد از آن
مقدار یک منظور گردد .به هر حال برای برآورد ضریب

در روابط فوق 𝑄𝑟 ،مقدار مصرف سرانه گوشت قرمز

متغیر موهومی و آزمون منشا وجود و عدم وجود

بر حسب کیلوگرم در سال 𝑄𝑤 ،مقدار مصرف سرانه

شکست ساختاری مشخص میشود .فرض صفر این

گوشت مرغ بر حسب کیلوگرم در سال 𝑃𝑟 ،قیمت

آزمون عدم وجود شکست ساختاری را بیان میکند

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

برای هر دو نوع گوشت قرمز و گوشت مرغ افزایش

ساالنه خانوارها بر حسب میلیون ریال 𝐷 ،متغیر

یافته است ولیکن افزایش مصرف گوشت مرغ بیشتر از

موهومی (شیوع بیماری جنون گاوی اروپا در سال

افزایش مصرف گوشت قرمز میباشد .به عنوان نمونه

( )1379که برای سالهای قبل از شیوع بیماری مقدار

مقدار مصرف گوشت قرمز در سال ( ،)1379معادل

صفر و سالهای بعد شیوع بیماری مقدار یک اختصاص

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

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

بوده در حالی که مقدار مصرف سرانه گوشت سفید در

اخالل و  logنماد لگاریتم میباشد.

سال ( )1379معادل  12/5کیلوگرم و در سال ()1392
معادل  25/97کیلوگرم میباشد .همانطور که در جدول
( )1نشان داده شده است میانگین مصرف گوشت قرمز

نتایج و بحث
نتایج مطالعه حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی
تنظیم شده است .در بخش توصیفی نتایج آماری برخی
از متغیرهای تحقیق از لحاظ ویژگیهای تمایل به مرکز
و پراکندگی گزارش و بحث میگردد .در بخش استنباطی
نیز نتایج آزمون کروسکال-والیس و نتایج برآورد
توابع مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ ارائه و بحث
میشود.

در سالهای مورد مطالعه به ترتیب  11/99و 18/08
کیلوگرم در سال میباشد که حاکی از مصرف بیشتر
گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز میباشد .همچنین
بررسی روند قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ نشان
میدهد

که به طور میانگین قیمت گوشت قرمز از

افزایش بیشتری نسبت به گوشت مرغ برخوردار بوده
است .به طور مثال قیمت گوشت قرمز در سال ()1379
و ( )1392به ترتیب معادل  20439/5ریال برای هر

نتایج توصیفی
در این قسمت به نتایج توصیفی برخی متغیرهای مهم
مورد مطالعه نظیر مقدار مصرف سرانه انواع گوشت و
قیمت آنها که در جدول  1خالصه شده است اشاره
میشود .بر این اساس اگرچه میانگین مصرف سرانه

کیلوگرم و  255000ریال برای هر کیلوگرم بودهاست.
در مقابل قیمت گوشت مرغ در سال ( )1379معادل
 9210ریال برای هر کیلوگرم و در سال ( )1392برابر با
63482

ریال

برای

هر

کیلوگرم

بودهاست.

جدول  -1نتایج آمار توصیفی
ماکزیمم مقدار

مینیمم مقدار

میانگین

تعداد مشاهدات

متغیر

13/48

11/22

11/99

17

مقدار مصرف سرانه گوشت قرمز (کیلوگرم در سال)

25/97

11/22

18/08

17

مقدار مصرف سرانه گوشت مرغ (کیلوگرم در سال)

265000

11163

66931/67

17

قیمت گوشت قرمز (ریال در هرکیلوگرم)

63482

5030

21838/93

17

قیمت گوشت مرغ (ریال در هر کیلوگرم)

نتایج استنباطی
نتایج استنباطی خود شامل دو بخش نتایج برآورد
رهیافت ناپارامتریک (ماتریس  WARPو آزمون
کروسکال والیس) و نتایج برآورد رهیافت پارامتریک

نتایج آزمون ناپارامتریک
با توجه به اینکه در ماتریس  WARPدرایهها نشان
دهندهی مخارج سبدهای مختلف گوشت میباشد
درایههای هر ردیف مخارج سبدهای مختلف گوشت در

(نتایج برآورد توابع تقاضای گوشت قرمز و گوشت

هر سال و ستونها بیانگر مخارج یک سبد در سالهای

مرغ) میباشد.

مختلف مورد بررسی را نشان میدهد .با استفاده از

تحلیل شکست ساختاري در ترجیحات مصرفکنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران
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جدول  2تشکیل شدهاست.

سالهای ( )1376تا ( )1392ماتریس اولیه  WARPطبق
جدول  -2ماتریس WARPبرای مخارج سبدهای انواع گوشت در سالهای ()1392-1376

در ادامه ماتریس اولیه  WARPنرمال میشود .به

تبدیل میشود .بعد از اینکه ماتریس اولیه  WARPنرمال

عبارت دیگر درایههای هر سطر به عدد قطر اصلی سطر

شد یک تناقض در سال  1379مشاهده گردید.

خود تقسیم شده و به ماتریس قطری همانند جدول ()3
جدول  -3نتایج مربوط به نقض ماتریس  WARPبرای مخارج سبدهای انواع گوشت در سالهای ()1392-1376

همانطور که مشاهده میشود درایههای دو سمت قطر

کروسکال والیس وضعیت این شکست از لحاظ پایداری

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

و ناپایداری آن بررسی میگردد.

باشد که نشان دهنده ی تناقض در ترجیحات مصرف

نتایج آزمون کراسکال – والیس

انواع گوشت میباشد .بدین ترتیب با استفاده از ماتریس

از کل زوجهای مورد مقایسه در جدول  3که معادل با

 WARPنقطه شکست اولیه در ترجیحات مصرفی انواع

 68جفت میباشد تنها یک مورد نقض مشاهده میشود.

گوشت شناسایی شد .در ادامه با استفاده از آزمون

برای انجام آزمون کروسکال والیس ابتدا ماتریس
 WARPنرمال شده به سه بخش مقدم ،موخر ،جفتی
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تقسیم شد و آماره کروسکال-والیس برای هر نقطه

معنی رد فرض صفر و در نتیجه قبول رخداد شکست

شکست احتمالی محاسبه شد که با توجه به دوره زمانی

ساختاری میباشد .با توجه به اینکه شکست در سال

مورد مطالعه 14 ،مرتبه تفکیک صورت گرفت و نتایج

( )1379اتفاق افتاده است با بررسی مجموعه حوادث در

هر مرحله در جدول  4گزارش شده است .با مقایسه

این سال ،از مهمترین آنها میتوان به بیماری جنون

مقادیر آماره کروسکال والیس با مقدار کای اسکور

گاوی که در این سال در اروپا اتفاق افتاده است اشاره

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

کرد که این پدیده مصرف گوشت قرمز را در بسیاری

است ،میتوان دریافت ،مقدار آماره محاسباتی سال

از نقاط جهان از جمله ایران نیز تحت تاثیر قرار داده

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

است.

جدول  -4نتایج آماره کروسکال والیس
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

مرحله

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

گزارش شده است .الزم به ذکر است برای تمامی

در این قسمت نتایج برآورد توابع مصرف گوشت قرمز

الگوهای برآورد شده آزمون ،بررسی فروض کالسیک

و گوشت مرغ ارائه و تفسیر میگردد .بدین منظور هر 4

اعم از ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون بروش

فرم تابعی ذکر شده (خطی-خطی ،خطی-لگاریتمی،

پاگان  ،همچنین هم خطی با استفاده از آزمون ضرایب

لگاریتمی-خطی و لگاریتمی-لگاریتمی) برای گوشت

همبستگی بین متغیرها و بررسی خودهمبستگی با

قرمز و گوشت مرغ برآورد شدند .با توجه به مالکهای

استفاده از آزمون دوربین-واتسون انجام شد که نتایج

انتخاب مدل برتر مشخص شد که فرم لگاریتمی-

حاکی از عدم وجود تناقض در فروض کالسیک

لگاریتمی روابط مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ را

میباشد.

بهتر از بقیه نشان میدهد که نتایج آن در جدول 5
جدول  -5نتایج برآورد توابع برتر (فرم لگاریتمی-لگاریتمی) مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ
ضرایب

مقادیر آماره t

متغیرها

ضرایب

مقادیر آماره t

متغیرها

(گوشت مرغ)

(گوشت مرغ)

(گوشت مرغ)

**-0/6

-4/01

***-0/7

-4/54

***0/4

3/38

***0/3

3/12

***0/29

2/84

***0/06

2/00

***0/2

2/04

1
2
3
4

(گوشت قرمز)

(گوشت قرمز)

(گوشت قرمز)

***-0/12

-2/35

-

 83درصد

R2

-

 78درصد

1
2
3
4
R2

همانطوری که نتایج در جدول  5نشان میدهد ضریب

و در سطح یک درصد معنیدار است .این نتیجه موید

قیمت گوشت قرمز در تابع تقاضای گوشت قرمز ،منفی

قانون تقاضا بوده و نشان میدهد تقاضای گوشت قرمز
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با قیمت آن رابطهی عکس دارد .باتوجه به فرم

ضریب قیمت گوشت مرغ در تابع تقاضای گوشت مرغ

لگاریتمی-لگاریتمی تابع مصرف گوشت ،ضرایب معادل

منفی و در سطح پنج درصد معنیدار است که نشان

کششها میباشند .بنابراین  0/7معادل کشش

میدهد مقدار مصرف سرانه گوشت مرغ با قیمت آن

خودقیمتی گوشت قرمز نیز میباشد .بر این اساس مثال

رابطه عکس دارد .این امر نیز موید قانون تقاضا

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

میباشد .در این مورد با توجه به لگاریتمی-لگاریتمی

مصرف سرانه آن را به اندازه  7درصد (کاهش-

بودن فرم تابع مصرف گوشت مرغ ،ضرایب معادل

افزایش) میدهد .با عنایت به این نتیجه مشخص میشود

کششها میباشند .به طوری که مثال ده درصد

که گوشت یک کاالی ضروری در سبد غذایی مصرف

(افزایش-کاهش) در قیمت گوشت مرغ مقدار مصرف

کنندگان به حساب میآید .ضریب قیمت گوشت مرغ در

سرانه آن را به اندازه  6درصد (کاهش-افزایش) میدهد.

تابع تقاضای گوشت قرمز مثبت و در سطح یک درصد

ضریب قیمت گوشت قرمز در تابع تقاضای گوشت مرغ

معنیدار است .این ضریب همان کشش دگرقیمتی بین

نیز مثبت و در سطح یک درصد معنیدار است که این

مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ می باشد .در این

نشان دهنده رابطهی جانشینی و کشش دگرقیمتی بین

مورد ده درصد (افزایش-کاهش) در قیمت گوشت مرغ

مصرف گوشت مرغ و گوشت قرمز میباشد .در این

مقدار مصرف گوشت قرمز را به اندازه  3درصد

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

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

 4درصد مقدار مصرف گوشت مرغ را (افزایش-کاهش)

شود که گوشت قرمز و گوشت مرغ به عنوان دو کاالی

میدهد .ضریب درآمد واقعی در تابع تقاضای گوشت

جانشین در سبد غذایی خانوارها محسوب میشود.

مرغ مثبت و در سطح یک درصد معنیدار است .در این

ضریب درآمد واقعی در تابع مصرف گوشت قرمز مثبت

مورد نیز مقدار  0/29معادل کشش درآمدی گوشت مرغ

و در سطح یک درصد معنیدار است ،یعنی درآمد واقعی

میباشد .این نتیجه حاکی از آن است که درآمد واقعی

رابطه مستقیمی با مصرف گوشت قرمز دارد .این مقدار

رابطه مستقیمی با مصرف گوشت مرغ دارد به طوری

معادل با کشش درآمدی کاالی گوشت قرمز نیز

که مثال ده درصد (افزایش-کاهش) در درآمد خانوارها

میباشد .به عنوان مثال اگر درآمد واقعی خانوارها ده

مقدار مصرف گوشت مرغ را به اندازه  2/9درصد

درصد افزایش یابد مقدار مصرف گوشت قرمز معادل

(افزایش-کاهش) خواهد داد .ضریب متغیر موهومی

 0/6درصد افزایش مییابد .با این نتیجه معلوم می شود

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

مصرف کنندگان درصد قابل توجهی از افزایش

شکست ساختاری (شیوع بیماری جنون گاوی) تاثیر

درآمدشان را به این کاال تخصص می دهند .همچنین

معنیداری در مصرف گوشت مرغ داشته است .بر این

ضریب متغیر موهومی در تابع مصرف گوشت قرمز

اساس مقدار مصرف گوشت مرغ بعد از شیوع بیماری

منفی و در سطح یک درصد معنیدار میباشد .یعنی

جنون گاوی در مقایسه با قبل از شیوع این بیماری

عامل شکست ساختاری که در مطالعه حاضر شیوع

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

بیماری جنون گاوی در نظر گرفته شدهاست ،تاثیر

به نظر میرسد افزایش مصرف گوشت مرغ به عنوان

معنیداری در مصرف گوشت قرمز داشته است .بر این

کاالی جایگزین در واکنش به کاهش مصرف گوشت

اساس مقدار مصرف گوشت قرمز بعد از شیوع بیماری

قرمز به دلیل شیوع بیماری جنون گاوی انجام گرفته

جنون گاوی در مقایسه با قبل از شیوع این بیماری

است.

ساالنه به طور متوسط  1/13کیلوگرم کاهش یافتهاست.
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قیمتگذاری انواع گوشتها به قیمتهای نسبی آنها

همانطوری که نتایج نشان داد گوشت مرغ و گوشت

توجه کرد .بدیهی است به دلیل ویژگی جانشینی مصرف

قرمز جز کاالهای کشش ناپذیر از لحاظ تقاضا محسوب

انواع گوشت از یکدیگر تغییر قیمت یک نوع گوشت روی

میشوند .بنابراین برای ایجاد تغییرات اندک در مصرف

مصرف انواع دیگر گوشت تاثیر خواهد گذاشت .با

این کاالها تغییرات زیادی در قیمت آنها الزم است

استناد به نتایج برآورد ضرایب متغیرهای موهومی در

ولیکن تغییرات زیاد قیمتها عموما هزینههای اجتماعی

توابع مصرف انواع گوشت میتوان دریافت که برخی

زیادی را به همراه دارد .بنابراین درسیاستهای

سیاستها و حوادث خارجی نیز در تقاضای

قیمتگذاری در صورت لزوم همراه با تغییرات منطقی

مصرفکنندگان داخلی برای این کاالها تاثیر میگذارد.

در قیمتها میتوان از سیاستهای مناسب دیگر نیز

همانطوری که از نتایج این مطالعه نیز مشخص شد

مانند افزایش آگاهی خانوارها از معایب و مزایای انواع

شیوع بیماری جنون گاوی در اروپا تقاضای

گوشتها و تصحیح کانالهای بازاریابی به منظور کاهش

مصرفکنندگان گوشت قرمز در ایران را تحت الشعاع

حاشیههای بازاریابی نیز برای کنترل تقاضا استفاده

خود قرار داده بود .بنابراین در امر سیاستگذاریهای

کرد .در کنار این اقدامات میتوان با ساماندهی

این نوع کاالها که بخشی از مصرف آنها از طریق

واحدهای تولیدی و در صورت لزوم با افزایش تعداد

واردات تامین میشود الزم است عالوه بر عوامل

واحدهای فعال در صنعت تولید گوشت ،عرضهی انواع

داخلی ،به سایر حوادث مرتبط خارجی نیز توجه کرد.

گوشت را افزایش داد که این سیاستها به نوبهی خود

در این راستا میتوان هنگام بروز شوکهای ناخواسته،

ویژگی رقابت در صنعت را افزایش داده و به طور

با کنترل واردات و انجام اقدامات قرنطینهای و نهایتا با

خودکار موجبات کنترل قیمت را نیز فراهم خواهد

ذخیره مناسب این کاالها و عرضهی بهنگام آنها تا

ساخت .با توجه به تاثیرپذیری مصرف و قیمت انواع

حدود زیادی از نوسانات ناخواستهی قیمتها جلوگیری

گوشت

از

یکدیگر

میبایستی

در

سیاستهای

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 nonparametric 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.
Keywords: BSE disease, Preferences, Red meat, Chicken meat, Structural change, WARP matrix

