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ا ی ایران بشهرتقاضای انواع گوشت در مناطق بيني پيش

 الگوریتم ژنتيك رهيافت از استفاده
 1آرش دوراندیشو  سمیه رحیمی بایگی، محمدرضا کهنسال

 09/29/9393تاریخ پذیرش:                                  20/92/0939 تاریخ دریافت:

 چکیده 

ايران  مناطق شهري در 8631تا  8631در دوره  گوشت ماهی و مرغگوشت  در اين پژوهش تقاضاي گوشت قرمز،
الگوي  ،آلي تقريبا ايدهتقاضا سيستم تقاضا،الگوي ترين مناسب گزينشبه منظور  .قرار گرفت مورد تجزيه و تحليل

از مقايسه اين الگوها نشان داد که  دست آمدهبهنتايج  د.شبرآورد  SUR، با استفاده از روش CBSروتردام و الگوي 
بينی انتخاب شد. سپس به عنوان الگوي برتر پيش (AIDS)آلي تقريبا ايدهتقاضا سيستم بررسیدر دوره مورد 

انداز بيست ساله جمهوري )پايان چشم8111 ان، تا سال هاي گوشت در مناطق شهري ايربينی تقاضاي گروهپيش
استمرار شرايط  فرضو بر اساس پيش الگوريتم ژنتيكبينی با استفاده از روش اسالمی ايران( انجام شد. نتايج پيش

کننده شهري، سهم بودجه اختصاص يافته به گوشت قرمز، به قيمتی و درآمدي گذشته نشان داد که براي مصرف
يابد و ميزان تقاضاي خانوار شهري تدريج کاهش و سهم بودجه اختصاص يافته به گوشت مرغ و ماهی، افزايش می

واع از کل ان نيابد. به اين معنی که در مجموع تقاضاي آينده آناو مرغ کاهش میاز هر يك از دو گروه گوشت قرمز 
کننده شهري، گوشت قرمز، مرغ درصد کاهش خواهد داشت. همچنين براي مصرف 41/2گوشت ساالنه به ميزان 

بوده  کششی، از طرفی گوشت قرمز و مرغ کاالهايی بآيندشمار میبه)نرمال( و جانشين  و ماهی کاالهايی ضروري
 پذير است.و گوشت ماهی کااليی کشش

 JEL :Q21بندي طبقه

آل، پيش بينی، تقاضاي گوشت، سيستم تقاضاي تقريبا ايده ،CBS، الگوي كيتم ژنتيالگور کلیدي: هايواژه

 SURسيستم تقاضاي روتردام ، روش 
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 مقدمه

مردم نسبت به اهمیت گسترش شهرها و  افزایش جمعیت كشور، رشد درآمد سرانه و آگاهي 

افزایش تقاضاي گوشت دانست. برآورد  هايترین عاملتوان جزء مهممصرف پروتئین حیواني را مي

تابع تقاضاي انواع گوشت و پیش بیني تقاضا و مصرف آینده آن با توجه به الگوي تغییر درآمد 

 ن  اقتصادي، بسیارریزي هاي كالواقعي جامعه، در تعیین سیاستهاي مصرفي و درآمدي و برنامه

 اهمیت است.با 

در برخي از كشورهاي صنعتي، اما  (كیلوگرم 121در حدود )با وجود مصرف سرانه باالي گوشت 

باشد، كه با توجه به نیازهاي كیلوگرم مي 11مصرف سرانه كشورهاي در حال توسعه كمتر از 

(. مصرف گوشت 2112، فائو) شودتغذیه ميو اغلب منجر به تغذیه ناكافي و سوء بودهبدن، كافي ن

در ایران نیز نقش كلیدي در سبد مصرفي خانوار و حفظ سالمت افراد دارد، اما در مقایسه با 

كه سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران طوريشود. بهاستانداردهاي جهاني بسیار كم مصرف مي

كیلوگرم و در  1سرانه مصرف ماهي در ایران حدود  كیلوگرم و 5/11كیلوگرم و در جهان  11/11

 میانگینكیلوگرم در ایران باالتر از  21سرانه مصرف مرغ به میزان  تنهاكیلوگرم است و  12جهان 

(. همچنین از نظر متخصصان تغذیه 1131وزارت جهاد كشاورزي، كیلوگرم، است )12جهاني،

هاي مختلف، متفاوت گرم براي افراد با ویژگي 151تا  01میزان گوشت در رژیم غذایي روزانه از 

(. 1121عبداللهي، گرم گوشت مناسب است ) 111تا  31طور میانگین مصرف روزانه  است. ولي به

انوار و بعد خ میانگینبه این معني كه مقدار مورد نیاز هر خانوار ایراني از انواع گوشت با توجه به 

گرم در روز براي هر فرد( براي هر خانوار شهري  111مقدار مناسب از نظر متخصصان تغذیه )

باشد. سازمان جهاني بهداشت هر از چند گاهي كیلوگرم در سال مي 122تقریبا معادل 

ت اس هایيامعهها براي جدهد، كه این توصیههایي مبني بر كاهش مصرف گوشت ارائه ميتوصیه

و بخش زیادي از این گوشت را نوع  گرم است 111-011كه سرانه مصرف گوشت روزانه آنها بین 

تواند درست باشد، چون سرانه ها در مورد كشور ما نميگونه توصیهاین دهد.قرمز تشكیل مي

ها كمتر از میزان مورد نیاز براي بدن است و با توجه به مشكالتي مصرف گوشت در بین ایراني

ها كمتر از مقدار زم نیست خانوادهچون فقر آهن و كمبود پروتئین كه در جامعه ما رواج دارد، ال

 .(1123مركز آمار ایران، گوشت قرمز مصرف كنند ) كنوني

هاي هاي خوراكي و دخاني در كشور بیانگر این مطلب است كه گروهبررسي اقالم عمده هزینه

اي اقالم خوراكي خانوارهاي شهري كشور در درصد بیشترین سهم را در سبد هزینه 25گوشت با 
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را داشته است. كه بیانگر اهمیت سهم گوشت در سبد هزینه خانوار است.  1102-31ره طول دو

 112از انواع گوشت اعم از قرمز و سفید معادل  1123مقدار مصرفي هر خانوار شهري در سال 

  (.1123مركز آمار ایران،  كیلوگرم بوده است )

ن امر بوده و همی كنونير از تولید بسیار بیشت اكنونهمدر ارتباط با بازار گوشت ، نیاز كشور 

 كافي نبودنشود. همچنین  روروبهموجب شده تا در مقاطعي قیمت گوشت با نوسان قیمتي 

ین مأواردات ت ازتولید داخلي و كمبود گوشت در بازار باعث شده است كه بخشي از نیاز جامعه 

یي بر تولید داخلي و خود كفامین مواد غذایي و محصوالت اساسي كشور با تكیه أت يسویشود. از 

سند چشم انداز بیست ساله كشور است. بنابراین مساله هماهنگي میان بخش  هايیكي ازهدف

س باشد. پتولید و بازاریابي، با میزان تقاضا و مصرف مواد غذایي، دغدغه مهم سیاستگذاران مي

ریت چرخه عرضه، توانایي و مدیتنظیم بازار گوشت  برايریزان اقتصادي ترین نیاز برنامهمهم

كنندگان بتوانند نیاز مصرفي گوشت در جامعه را، با تكیه بر تولید داخلي بیني است، تا عرضهپیش

بیني تقاضا براي چنین اقالم مهم مواد مین كنند. بنابراین ضرورت دارد كه پیشأكفایي تو خود

ضا براي محصوالت گوشت در بیني، تصویري از تقاغذایي صورت گیرد. اطالعات حاصل از پیش

ریزي تواند به نوبه خود، توسط مسئوالن در زنجیره عرضه براي برنامهكند و ميایران را ارائه مي

  هماهنگي این سیاستها با نیازهاي غذایي استفاده شود. استراتژیک، نظارت بر بازار گوشت و

ن در برخي محققا ه است.نه برآورد تابع تقاضاي گوشت انجام شدیادي در زمیز هیابررسي

( 2111) بيیالشع اند. ماننداستفاده كرده 1آلدهیبا ایسیستم تقاضاي تقراز  ،گذشتههاي پژوهش

انگر یمتي بیهاي قب كششیان نمود ضرایب ایدزستم یري سیكارگدر عربستان صعودي با به

باشد. مت ميیقرات ییري گوشت مرغ در برابر تغیناپذري گوشت قرمز و ماهي و كششیپذكشش

ب یمكمل و گوشت قرمز و مرغ رق ،ماهي دهد گوشت قرمز وز نشان ميیب كشش متقاطع نیضرا

در یونان نشان دادند كه سهم  ایدزستم یس با استفاده از (2111) موریسون و همكارانگرند. یهمد

ها ئقهر ذاتواند ناشي از كاهش قیمت آن و یا تغییر دبیشتر شده كه مي هاهزینهگوشت خوك در 

،  2AIM( در امریكا پنج الگوي تقاضاي گوشت شامل ایدز، روتردام، 2111) وانگ و بسلرباشد. 
1VECM  0وDGM اند. كه از بین آنها دو الگوي ایدز و را  برآورد كردهDGM  را به عنوان بهترین

                                                 
1 (AIDS)Almost Ideal Demand System 

2 Asymptotic Ideal Model 

3 Vector error Correction model 

4 Directed Graph Model 
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كه در طول دوره مورد بررسي  ندنشان دادكه ( 1121)كنند. عزیزي و تركماني الگو معرفي مي

 وافته یي كاهش یافته به گوشت قرمز در هر دو جامعه شهري و روستایاص صسهم بودجه اخت

رشي ق دا كرده است.یش پیج افزایافته به گوشت مرغ و ماهي در شهرها به تدریبودجه اختصاص 

 دند كه رابطهیان كرب ایدزستم یا از سیک مدل پویبا استفاده از  نیز  (1120)و صدراالشرافي 

هاي ف كاالین انواع گوشت را در ردین گوشت قرمز با گوشت مرغ و ماهي بود، همچنیني بیگزیجا

( به منظور انتخاب سیستم 1131زاده )فلسفیان و قهرمان. خانوار شهري نشان دادند برايضروري 

تقاضاي یستم دادند ستابعي مناسب، از سیستم تقاضاي تفاضلي تعمیم یافته بهره گرفتند و نشان 

( 1122سالمي و شهبازي ) سازگاري بیشتري با رفتار واقعي خانوارهاي ایراني دارد. آلدهیبا ایتقر

ي براي تبیین رفتار مصرفي خانوارهاي ایران "سیستم تقاضاي مستقیم جمع پذیر ضمني"از الگوي

اي ستم تقاضیح خطاي سیالگوي تصح نیز با استفاده از (1121) قرباني و همكاران. نداستفاده كرد

ز تر امدت كوچکها در بلندكه كشش بیان كردندران یآل براي انواع گوشت در ادهیبا ایتقر

هاي مناسب در تحقیق خود شاخص مناسب تقریب، فرمول (1120) صمدي. مدت هستندكوتاه

 زراء نژاد و سعادتد. اما را ارائه كر آلدهیبا ایستم تقاضاي تقریسبرآورد ها و روش مطلوب كشش

 ابونوري و همكارانكردند. استفاده  1هاي گستردهح با وقفهیخود توضالگوي ( از 1120)مهر

رات ییجمعي نشان دادند گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به تغروش هم استفاده از با (1120)

اثرات ثابت نشان ( در اسلواكي با استفاده از روش 2111) کیلیهاپكوا و بكشش است. مت بيیق

 ،هاي خانوار كاهش داشته و علت آندر تمام گروه هاهزینهنه گوشت به كل یدادند نسبت هز

ش یافزا پس از آن،جه كاهش درآمد واقعي خانوارها و ینت و در 1331مت در سال یسازي قآزاد

اند، ختهابیني مقادیر آینده تقاضا نپردبه پیش ،گفتهپیش هايپژوهشبیشتر  .مت گوشت بودیق

عرضه گوشت قرمز نسبت به تقاضاي آن افزایش خواهد  ،بیني كرد( پیش1120اما قریشي ابهري )

ولي كماكان مازاد تقاضاي گوشت مرغ و ، یافت و باید صادرات این محصول مد نظر قرار گیرد

 هاي گذشته با استفاده ازطور كه بیان شد، پژوهشماهي بر عرضه آن قابل تصور است. همان

برآورد توابع تقاضا، الگوي مصرفي انواع گوشت در ایران، روند تغییرات هزینه اختصاص یافته به 

هاي مختلف بین گروه هايهابطرمدت و بلندمدت، هاي كوتاههاي گوشت، كششهر یک از گروه

 گفته بهپیش هايپژوهشجا كه بیشتر اند. اما از آنموثر در تقاضا را بیان نموده هاياملآن و ع

                                                 
 
1 (ARDL)   
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ف گوشت بیني مصرپیش پژوهش،بنابراین هدف این  ،اندبیني مقادیر آینده تقاضا نپرداختهپیش

)سال پایاني  1010خانوارهاي شهري ایران براي دو گروه اصلي گوشت قرمز و سفید تا افق  

رسي و برانداز بیست ساله جمهوري اسالمي ایران( با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک چشم

 باشد.مي وشت در چارچوب برآورد تابع تقاضارفتار و الگوي مصرف انواع گ

 روش تحقیق

خش هاي اقتصادي است و بترین نظریهترین و برجستهكنندگان یكي از مهمتبیین رفتار مصررف 

بیان  پرشررماريكردن آن تا كنون الگوهاي مهمي از تالش اقتصرراددانان اسررت و به منظور كمي

و سرریسررتم روتردام به عنوان یكي از   CBSشررده اسررت. سرریسررتم تقاضرراي تقریبا ایده آل،    

جربي تهاي پژوهشدر  طور معمولبههاي تقاضایي كه پذیرترین و پركاربردترین سریستم انعطاف

، AIDSابتدا سه سیستم تقاضاي  پژوهش،در این  گیرند.داخلي و خارجي مورد استفاده قرار مي

CBS اي بیني مقادیر تقاضو سیستم روتردام، مد نظر قرار گرفته و در مرحله بعد به منظور پیش

بیني بهتري دارد، به این معني كه داراي كمترین خطاي گوشررت، سرریسررتمي كه توانایي پیش  

بیني متغیرهاي مسررتقل الگو در بازه ي به منظور پیشسرروی. از گزینش شرردباشررد،  1بینيپیش

 هاي ژنتیک اغلبشررد. زیرا الگوریتماز روش الگوریتم ژنتیک بهره گرفته  1010تا  1131زماني 

كه بیني بر مبناي رگرسریون هستند، بنابراین به جهت این هاي پیشروشبراي  مناسربي گزینه 

بیشررتري با واقعیت داشررته باشررند، و به دلیل زیاد بودن تعداد    همخوانيمقادیر آینده تقاضررا 

قادیر با این م برآوردها، بینيپیش بیني و طوالني بودن بازه زماني پیشمتغیرهاي مسررتقل مورد 

كه ها به روش الگوریتم ژنتیک صررورت گرفته اسررت. به دلیل اینسررازي دادهاسررتفاده از شرربیه

هاي ژنتیک براي مسررائلي كه فيرراي راه حل بزرگي  دارند )زیاد بودن تعداد متغیرهاي الگوریتم

باشند. در نهایت با جایگذاري مقادیر آینده متغیرهاي مستقل، مفید مي بیني(، بسریار مورد پیش

بیني بیشتري دارد، مقادیر آینده تقاضاي گوشت محاسبه شد. در در سریسرتمي كه قدرت پیش  

، روتردام سیستم آل،ایده تقریباً تقاضاي سیستم ادامه سره الگوي تقاضراي مورد اسرتفاده شامل   

ژنتیک به كار رفته در این پژوهش به طور مختصررر معرفي شررده   و روش الگوریتم CBSالگوي 

 است.

 شده تعریف (1رابطه ) صورت به كاال n  شامل گروه یک براي آلایده تقریباً تقاضاي سیستم

 است:

                                                 
1  Root Of  Mean Squared Error(RMSE) 
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(1) wi = αi + ∑ γijlogpj + βilog
𝑚

𝑃
j

 

 ماهي( و مرغ قرمز، )گوشت jنوع  قیمت گوشت  jpگوشت، انواع روي هاهزینه كل mآن  در كه

شاخص قیمت گوشت ) انواع كل قیمت شاخص pو نیز امiاي كاالي سهم بودجه  miqi=piw/و 

 .باشدمي (2رابطه )روتردام به صورت  (. سیستم1321 دیتون و میلبور،)است  (1السپیرس

(2) wi. dlnqi = bi. dlnQ + ∑ sijlnpj

j

 

ام  jقیمت كاالي   jpام و  iمقدار تقاضاي كاالي   iqثابت فرض شده و    ijsو i b ضرایبكه در آن 

 شود:تعریف مي (1)بوده و به صورت رابطه  2واقعي هايهزینهكل  Qاست.

(1) dln Q = ∑ wj dln qj = dln m −

n

J=1

∑ wj d ln pj

n

j=1

 

 (.1321)دیتون و میلبور،  شوند مي تعبیر كشش به ijsضرایب  تابع شكل این در

و سیستم تقاضاي  AIDSآل تركیبي از سیستم تقاضاي تقریبا ایده الگويک ی (1325) دریل و كلر

 (0رابطه )به صورت تقاضایي است كه  (CBS)روتردام ایجاد كردند. نتیجه چنین سیستمي 

 ؛باشدمي

(0) wi(dln qi/Q) = βidlnQ + ∑ sijdlnpj

j

 

 jقیمت كاالي   jpام و  iمقدار تقاضاي كاالي   iqثابت فرض شده و    ijsو i βكه در آن پارامترهاي 

 شود:بوده و به صورت رابطه ذیل تعریف مي 1واقعي هايهزینهكل  Q ام است.

(5) dln Q = ∑ wj dln qj = dln m −

n

J=1

∑ wj d ln pj

n

j=1

 

نیز تعداد  nام و iاي كاالي سهم بودجه  miqi=piw/بوده و   0ارزش كل مخارج mدر این رابطه 

 .(1121)محمدزاده،  شودضرایب اسالتسكي نامیده ميز ی، ن ijsها، . ضرایب قیمتباشدمي كاالها

                                                 
بیوز بر اساس نتایج شبیه سازي مونت كارلو از نتایج موشیني و مقایسه نتایج سایر مطالعات گذشته به مزیت نسبي شاخص   1

 قیمت السپیرس نسبت به شاخص استون و پاشه در سیستم تقاضاي تقریبا ایده آل اعتقاد دارد.

2 Total Real Expenditure 

3 Total Real Expenditure 

4 Value Of Total Real Expenditure 
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بیني خراص براي آینرده بهره برد كه آن الگو   توان از یرک الگوي پیش طور نظري، زمراني مي بره 

ها داشرته باشد. براي این منظور الزم است،  تري نسربت به دیگر الگو بیني كوچکخطاهاي پیش

كمتري دارد، به عنوان  RMSEبیني است، یعني الگویي را كه داراي كمترین مقدار خطاي پیش

 شد:محاسبه  (0)از رابطه  RMSEبیني برگزید. معیار الگوي برتر پیش

(0) RMSE = (
1

T
∑(Ft − At)

2

T

t−1

)1/2 

 tدر سال  ارزش واقعي tAو  tدر سرال   ارزش پیش بیني شرده  tFتعداد مشراهدات،   Tكه در آن 

 باشد.  مي

هاي هاي قیمتي جبران نشررده و جبراني و كشررش هاي مناسررب براي محاسرربه كشررش فرمول

 ( است.1جدول )درآمدي بر اساس مطالعه بیوزي به شرح 

هاي قیمتي جبران نشده و جبراني و كشش يهاهاي مناسب براي محاسبه كششفرمول (1)جدول 

 درآمدي

 CBS روتردام AIDS نوع كشش

) كشش درآمدي
 βi

wi
) + 1 

bi

wi
 (

 βi

wi
) + 1 

δij− كشش قیمتي جبراني )هیكسي( + (
γij

wi
) + wj 

sij

wi
 

sij

wi
 

كشش قیمتي جبران نشده 

 )مارشالي(
−δij + (

γij

wi
) − βi (

wj

wi
) (

sij

wi
) − bi (

wj

wi
) (

sij

wi
) − βi (

wj

wi
) − wj 

 باشد كه:دلتاي كرونكر مي  ijδسهم بودجه است و  میانگین iwباال  هايهابطكه در ر

=1iji=j, δ   0= وiji≠j, δ     

توان آن را یک روش جستجوي عددي، یک روش بهینه سازي است كه مي الگوریتم ژنتیک

ک، در موجودات زنده، یمعرفي نمود. عامل اصلي انتقال صفات بیولوژ 1مستقیم و تصادفي

ها و اي است كه در نهایت، ژني عملكرد آنها به گونهنحوه ها هستند وها و ژنكروموزوم

 (.1323 گلدبرگ،روند )ها از بین ميترتر باقي مانده، ضعیفبرتر و قويهاي كروموزوم

به عنوان تابع زیان  2در روش الگوریتم ژنتیک مورد استفاده در این مطالعه، میانگین مربعات خطا

ند بیني شده چشود و با استفاده از یک فرایند تكراري، مجموعه مقادیر پیشدر نظر گرفته مي

                                                 
1 Stochastic 

2 Mean squar error (MSE) 
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شود و این فرایند با به مي 1دهند، به هنگامهاي الگوریتم را تشكیل ميزوممتغیر كه كرومو

یابد كه میزان خطا یا تابع زیان به میزان مطلوبي جا ادامه ميكارگیري عملگرهاي ژني تا آن

د. آینبیني شده به دست ميها یا همان مقادیر پیشكاهش یابد و در نهایت بهترین كروموزوم

بیني شده هر یک از متغیرهاي مستقل نده كروموزوم در این مساله مقادیر پیشدههاي تشكیلژن

سي در نویباشد. الزم به ذكر است نگارش الگوریتم مذكور با استفاده از برنامهالگوي تقاضا مي

 انجام گرفته است. MATLABمحیط نرم افزار 

هزینه خوراك  میانگینهاي ساالنه مربوط به دادههاي مورد نیاز براي این تحقیق شامل، داده

هاي متناظر با ک اقالم عمده شامل گوشت قرمز مرغ و ماهي و قیمتیخانوارهاي شهري به تفك

هاي منتشر شده توسط ز از آماریمت انواع گوشت نی. شاخص قباشدمي 1102-31آنها براي دوره

 هايبندي مركز آمار ایران، دادهگروه برطبق ران استخراج شده است.یمركز آمار ا بانک مركزي و

عنوان گوشت قرمز از مجموع گوشت گوسفند، بز، بره، گوشت گاو و گوساله با استخوان و بدون با 

باشد. همچنین انواع گوشت طیور از مجموع استخوان در دو حالت تازه و یخ زده و گوشت شتر مي

است و گوشت آبزیان نیز  دست آمدهبهها آن هايهجوجه، مرغ، خروس، بوقلمون و بلدرچین و قطع

 باشد. زده ميمركب از انواع گوشت ماهي، میگو به صورت تازه و یخ

 نتايج و بحث

تک تک متغیر ها با استفاده از آزمون دیكي فولر  2هاي تقاضا ابتدا ایستایيبراي برآورد سیستم

 یكبار با البته كه اندناپایا بوده ،پژوهش این در استفاده مورد هايسري بررسي شده است. برخي

 متغیرها سطح به مربوط اطالعات گیري،تفاضل با این كه به توجه با اما اند،شده پایا گیريتفاضل

 نتایج شد، انجام هاهتک معادلتک گرنجر براي-انگل همجمعي آزمون لذا خواهد رفت، دست از

 و شودمي پذیرفته جمعيهم تقاضا،هاي معادلهدر تمام  كه داد نشان آزمون این ازدست آمده به

ي یستایج اینتا .كرد استفاده تقاضا معادالت سیستم در متغیرها ازسطح توانمي بنابراین

 ( آمده است. 2ها در جدول )ماندهیباق
  

                                                 
1 Update 

2 Stationary 
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هاي ستمیسدر گرنجر -انگل آزمون افته در چارچوبيمیفولر تعمکييج آزمون دينتا (2)جدول 

 ر مناطق شهري گانهسه

 محاسباتي ADF ریمتغ الگو
ADF بحراني 

 يیدرجه همگرا
11% 5% 1% 

AIDS 

 I(0) -02/2 -31/2 -03/1 -11/0 مانده معادله اولیباق

 I(0) -02/2 -31/2 -03/1 -15/5 مانده معادله دومیباق

 I(0) -02/2 -31/2 -03/1 -15/0 مانده معادله سومیباق

ROTERDAM 

 I(0) -02/2 -31/2 -03/1 -13/0 معادله اول ماندهیباق

 I(1) -02/2 -31/2 -03/1 -02/2 مانده معادله دومیباق

 I(0) -02/2 -31/2 -03/1 -10/0 مانده معادله سومیباق

CBS 

 I(0) -02/2 -31/2 -03/1 -21/1 مانده معادله اولیباق

 I(1) -02/2 -31/2 -03/1 -52/1 مانده معادله دومیباق

 I(1) -02/2 -31/2 -03/1 -50/1 مانده معادله سومیباق

  : یافته هاي تحقیقنبعم

پذیري، همگني، تقارن اسالتسكي و منفي بودن  به منظور بررسي الگوهاي تقاضا چهار قید جمع

د. شهاي مقید تقاضا برآورد هاي مختلف مورد آزمون قرار گرفت و در نهایت سیستمدر سیستم

الزم به ذكر است كه تنها قیدهایي بر سیستم تقاضا تحمیل شده است، كه این قیدها در آزمون 

گزینش الگوها شامل با استفاده از معیارهاي  گاهآنها مورد پذیرش قرار گرفته باشند. محدودیت

هاي تقاضا، معناداري آماري ضرایب، قدرت برازش تقاضا، عالمت درست كشش هايدپذیرش قی

 ژوهش،پستم و قدرت پیش بیني )خطاي پیش بیني كمتر(، الگوي برتر برگزیده شد. در این سی

و  CBSمین قیود تقاضاي بیشتري نسبت به دو الگوي أآل، قادر به تسیستم تقاضاي تقریبا ایده

از آن  دست آمدهبههاي كشش ، همچنینداردپذیري باالتري روتردام است و بنابراین انعطاف

( 1جدول ) بنابرهاي درست و مقادیر معنادار و ضریب تعیین مركب باالتري است، متداراي عال

كمترین مقادیر مربوط به هر یک از معیارهاي سنجش)معیارهاي میانگین مربع خطاي استاندارد 

باشد. كه تقریبا ایده آل مي تقاضاي هايمعادله و مجذور میانگین مربع خطا(، متعلق به سیستم

بیني مقادیر آینده است و پیش برايهاي دیگر نسبت به الگو AIDSدهنده برتري الگوي نشان

اي و مقادیر هاي بودجهبیني سهمبیني باالتري خواهد بود. بنابراین پیشنتایج بهتر و دقت پیش

هاي قیمت بیني شده متغیرهاي مختلف گوشت با استفاده از این الگو و مقادیر پیشتقاضاي گروه

 كننده شهري با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک انجام شد.واع گوشت و درآمد مصرفان
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 مقايسه توابع تقاضا براي انواع گوشت در مناطق شهري (3)جدول 

 CBSالگوي  سیستم روتردام AIDSسیستم  متغیر

 *میانگین مربع

خطاي 

 *استاندارد

 **مجذور

میانگین مربع 

 **خطا

میانگین مربع 

خطاي 

 استاندارد

مجذور 

میانگین مربع 

 خطا

میانگین مربع 

خطاي 

 استاندارد

مجذور 

میانگین مربع 

 خطا

 10111/1 11101/1 11552/1 11120/1 11121/1 11112/1 گوشت قرمز
 12225/1 11103/1 10522/1 11211/1 11110/1 11111/1 گوشت مرغ
گوشت 

 ماهي

11110/1 11211/1 11111/1 15513/1 11111/1 11121/1 

   MSE   ** :RMSE: *  هاي تحقیقماخذ: یافته               

تقاضا  شد، تجزیه و تحلیل گزینشآل به عنوان برترین الگو از آنجاكه الگوي تقاضاي تقریبا ایده

نواع از برآورد توابع تقاضاي ا دست آمدهبهبا استفاده از نتایج این سیستم انجام خواهد شد. نتایج 

 ( ارائه شده است. 0گوشت در جدول )
در  SURمقید به قید همگني با استفاده از برآورد سیستمي  AIDSنتايج تابع تقاضاي  (4)جدول 

 مناطق شهري

 متغیر
عرض از 

 مبدأ

گوشت 

 قرمز

گوشت 

 مرغ

گوشت 

 ماهي

 هايهزینه

 واقعي

سهم  میانگین

 هزینه

ضریب تعیین 

 مركب

گوشت 

 قرمز

51/1 11/1 15/1- 11/1 10/1- 51/1 22/1 

(20/2) (21/2) (23/2-) (05/1) (10/1-)   

گوشت 

 مرغ

01/1 10/1- 10/1 11/1 11/1- 12/1 31/1 

(21/2) (53/2-) (00/2) (20/1) (10/2-)   

گوشت 

 ماهي

11/1 15/1 12/1 11/1- 11/1- 11/1 25/1 

(21/0) (11/5) (12/1) (55/0-) (25/5-)   

 باشد.(مي tاعداد داخل پرانتز آماره  ) هاي تحقیق: یافتهنبعم

نشان   واقعي هايهزینهضریب شود در هر سه معادله منفي بودن گونه كه مالحظه ميهمان

براي )نرمال( یک كاالي ضروري  ماهي گوشت مرغ وگوشت ،گوشت قرمزكه هر سه گروه  دهدمي

منفي  AIDS سیستم در هاهزینه بیاگر ضراالزم به ذكر است كه  است. شهريكننده مصرف

 كاال لوكس است.  ،باشد، آن كاال ضروري و اگر مثبت باشد

تاثیر خالص تغییرات قیمت بر  بررسرريجبراني)هیكسرري( براي  متيیقهاي ها: كشررشكشررش

ي بردارنده تاثیرات قیمتجبران نشده مارشالي( در متيیقهاي رود. كششتقاضراي كاال به كار مي 

هاي درآمدي بیانگر درصد تغییر در تقاضاي كاال، به ازاي یک درصد كشرش . و درآمدي هسرتند 

ه دست آمدب بهیتوان بر اساس ضراحال ميباشرند.  ها ميتغییر در درآمد و با فرض ثبات قیمت

جبراني و ) متي متقاطعیق (،جبران نشرردهجبراني و ) متيیخود قهاي ایدز كشررش سررتمیدر سرر

مقادیر این كشش براي دست آورد. هاي درآمدي، در مناطق شهري را بهكششو ( جبران نشرده 
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در دنیاي واقعي با  گزارش شده است (5)هاي تقاضرا، محاسربه و در جدول   هر یک از سریسرتم  

خواهد كرد. به منظور  تغییر نایمرت كراالهرا، درآمرد حقیقي خرانوار یرا قدرت خرید آن      تغییر ق

نشررده هاي جبرانبررسرري اثرات قیمتي و درآمدي، به طور همزمان بر تقاضرراي كاال از كشررش 

 شود.  )مارشالي( استفاده مي
نشده )مارشالي( و قیمتي قیمتي جبراني )هیکسي( و جبرانهاي خودمقادير كشش (5)جدول 

 SURبه روش  AIDSهاي مقید از سیستمهاي درآمدي حاصل نشده و كششمتقاطع جبراني و جبران

 براي خانوارهاي شهري ايران

 آلسیستم تقاضاي تقریبا ایده سیستم تقاضا
 گوشت ماهي گوشت مرغ گوشت قرمز انواع كشش 

 -03/1 -01/1 -11/1 جبراني)هیكسي( كشش خود قیمتي

كشش قیمتي متقاطع 

 جبراني)هیكسي(

 15/1 05/1 - قرمز

 00/1 - 15/1 مرغ

 - 11/1 10/1 ماهي

 -12/1 -11/1 -21/1 جبران نشده )مارشالي( كشش خود قیمتي

كشش قیمتي متقاطع 

 جبران نشده )مارشالي(

 13/1 15/1 - قرمز

 10/1 - 21/1 مرغ

 - 10/1 15/1 ماهي

 12/1 02/1 23/1 كشش درآمدي

 هاي تحقیق: یافتهمنبع

ن كرده و داراي كشش یگوشت ، قانون تقاضا را تامتوان گفت سه گروه مي( 5)با توجه به جدول  

متي یكشش خودق ضریبشود، ده ميیطور كه درجدول دباشند. همانمنفي مي متيیخودق

كوچكتر از  باشد؛مي -01/1و  -11/1شهري كه به ترتیب معادل خانوار یک مرغ و  گوشت قرمز

متي یقخود كشش ضریب است. كشش مت بيیرات قییدرمقابل تغآنها تقاضاي یک و بنابراین 

ات رییدرمقابل تغآنها تقاضاي ( بزرگتر از یک و بنابراین -03/1) شهريخانوار یک  ماهيگوشت 

هاي متقاطع تناقض شود بین كشش. همانطور كه در جدول دیده مياست پذیركششمت یق

 شهري بین تقاضايكننده در مورد مصرف تایید هم است.مورد  وجود ندارد و عالمت آنها موافق و

توان در ارتباط با كشش درآمدي مي .برقرار است ينیجانش و مرغ رابطهو ماهي  قرمزگوشت 

+، 23/1كه به ترتیب معادل ماهي مرغ و  ،ب كشش درآمدي در گروه گوشت قرمزیضر ،گفت

  . ( استنرمالک كاالي ضروري )ی ک است؛ ویاز  كوچكترمثبت و باشد؛ + مي12/1و 02/1

هاي مستقل، شامل قیمت آینده گوشت قرمز، گوشت مرغ و بیني مقادیر آینده متغیربراي پیش

گوشت ماهي و درآمد مصرف كننده شهري، ابتدا براساس روند موجود در مقادیر گذشته این 
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شد. سپس با جایگذاري مقادیر  سازيها و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک شبیهمتغیر

هاي مستقل )قیمت انواع گوشت و درآمد خانوار شهري( در سیستم برتر تغیربیني شده مپیش

آل(، مقادیر سهم بودجه هر یک از تقاضاي تقریبا ایده بیني براي خانوارهاي شهري )سیستمپیش

هاي گوشت در كل هزینه گوشت خانوار شهري و مقادیر آینده تقاضاي ساالنه خانوار از هر گروه

بیني برحسب درصد و مقدار در از این پیش دست آمدهبهد. نتایج شه سه گروه گوشت محاسب

 است.( ارائه شده 0جدول )

و حفظ آن روند از سررال 1131تا سررال  1102بیني، بر اسرراس روند موجود از سررال نتایج پیش

ني بیو با فرض ثبات در شرایط اقتصادي و اجتماعي كه فرض معقولي در پیش 1010تا   1131

شررود سررهم هزینه گوشررت قرمز در گونه كه مالحظه مي. همانانددسررت آمدهبهردد، گتلقي مي

درصد كاهش خواهد یافت، این در  00درصد كل هزینه گوشت خانوار به  52جامعه شرهري از   

 12درصد و  23حالي اسرت كه سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهي، به ترتیب از  

درصد این هزینه افزایش خواهد یافت. با توجه به  11و  12د درصرد كل هزینه گوشرت به حدو  

ني بیتوان بیان داشت كه طبق پیشكه مجموع سرهم سره گروه گوشت برابر واحد است، مي  این

صررورت گرفته، سررهم گوشررت قرمز از بودجه خانوار به تدریج در طول زمان روند نزولي به خود  

از بودجه خانوار روند صعودي خواهد داشت. خواهد گرفت و سرهم گوشرت سفید )مرغ و ماهي(   

هاي نسررربي و یا تغییر در ذائقه و ترجیحات توانرد نراشررري از تغییر در قیمت  این موضررروع مي

 كنندگان باشد.  مصرف
 براي خانوار شهري  1444بیني شده سهم  و تقاضاي انواع گوشت تا افقمقادير پیش( 6) جدول

 سال

گوشت خانوار سهم هر گروه گوشت دركل هزینه 

 )درصد(
كل تقاضاي  مقدار مورد تقاضا )كیلوگرم(

گوشت خانوار 

 )كیلوگرم(
گوشت 

 قرمز
 گوشت ماهي گوشت مرغ

گوشت 

 قرمز

گوشت 

 مرغ

گوشت 

 ماهي

1131 05/52 52/23 11/12 30/23 12/01 12/11 21/111 
1132 20/51 11/11 15/12 15/23 25/01 20/11 10/111 

1131 10/55 52/11 00/11 02/20 51/55 22/21 21/112 

1130 13/55 00/11 31/12 01/25 11/53 10/12 50/112 

1135 12/51 21/12 13/10 02/22 21/52 11/13 22/35 

1130 22/52 01/11 11/10 10/22 50/51 13/21 11/30 

1131 30/51 12/11 25/10 02/22 15/50 03/21 05/33 

1132 10/51 32/10 32/10 11/11 22/05 11/11 30/13 

1133 20/02 51/15 01/15 13/10 21/00 11/11 11/12 
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 براي خانوار شهري  1444بیني شده سهم  و تقاضاي انواع گوشت تا افقمقادير پیش( 6) جدولادامه 

 سال

سهم هر گروه گوشت دركل هزینه گوشت خانوار 

 )درصد(
كل تقاضاي  مقدار مورد تقاضا )كیلوگرم(

گوشت خانوار 

گوشت  )كیلوگرم(

 قرمز
 گوشت ماهي گوشت مرغ

گوشت 

 قرمز

گوشت 

 مرغ

گوشت 

 ماهي

1011 31/02 01/15 00/15 01/10 53/01 12/11 10/21 

1011 00/01 51/10 21/15 11/10 52/02 01/15 21/12 

1012 11/00 22/11 01/10 31/12 11/13 15/10 15/02 

1011 02/05 15/11 11/10 11/11 25/01 11/11 02/11 

1010 01/00 20/12 11/11 21/12 01/01 03/11 33/11 

 هاي تحقیق: یافتهنبعم

 و پیشنهادها گیرينتیجه
دهد كه مقدار تقاضرراي گوشت قرمز از بیني مقدار تقاضرا نشران مي  از پیش دسرت آمده بهنتایج 

یابد. این روند كاهشي كیلوگرم در طي دوره، كاهش مي 21/12كیلوگرم به حدود  30/23حدود 

اي كه مقدار تقاضا براي هر یک به شود به گونهده ميدیدر مقدار تقاضرا، براي گوشرت مرغ نیز   

یابد. مقدار تقاضراي گوشت  كیلوگرم كاهش مي 01/01لوگرم به حدودكی 12/01ترتیب از حدود 

بیني شده تقاضاي ساالنه یک خانوار شهري از ماهي نیز تقریبا ثابت است. همچنین مقادیر پیش

، بیانگر كاهش كل تقاضا 1010تا  1131هاي هر سره گروه گوشت قرمز، مرغ و ماهي براي سال 

درصد  50/2مجموع تقاضاي آینده براي گوشت ساالنه حدود  اي كهگونهباشد بهبراي گوشت مي

ها و درآمد واقعي خانوار تواند به علت تغییر در سطح عمومي قیمتكاهش خواهد داشرت كه مي 

 شهري باشد.

كه مقدار مورد نیاز براي هر خانوار شرهري از انواع گوشرت، اعم از قرمز و سفید با   با توجه به این

گرم در روز براي هر  111خانوار و مقدار مناسب از نظر متخصصان تغذیه ) بعد میانگینتوجه به 

دسررت آمده كیلوگرم طي یک سررال در نظر گرفته شررده اسررت. اما نتایج به 122 در حدودفرد( 

كننده شهري از كل انواع بیني شرده مصرف كه میزان تقاضراي پیش دهد؛ عالوه بر ایننشران مي 

 باشد.  شده است، تقاضاي آینده داراي روند كاهشي نیز مي گوشت كمتر از این رقم برآورد

كننده شرررهري از كل انواع كاهش مجموع تقاضررراي مصررررف گویايبیني از آنجا كه نتایج پیش

باشد، كه این امر باعث كاهش پروتئین دریافتي توسط خانوارها از سطح توصیه شده گوشرت مي 

د موضرروع افزایش درآمد شررومي پیشررنهاد گردد، بنابراینمي خانوارها رفاهي سررطح وكاهش
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 در مسررئوالن هاي تولید مدنظرخانوارها و یا كاهش قیمت انواع گوشررت از طریق كاهش هزینه

هاي كشاورزي با توجه به هماهنگي و سیاست گیرد قرار اقتصرادي  توسرعه  هايسریاسرت   اعمال

 كنندگان اتخاذ شود.الزم با نیازهاي غذایي مصرف

 منابع

فصلنامه علوم ران، یبرآورد تابع تقاضراي گوشت درا  . 1120م. ، هیو سراالر  م. ،ا.، بابازاده ابونوري،
 .20-1:1، اقتصاد

 :ایران در دیگر خوراكي كاالهاي برخي و گندم تقاضرراي تابع بررسرري .1115 .ن اسررفندیاري،

 .شیراز دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پایان آل، ایده تقریبا تقاضاي سیستم خطي تقریب

. بررسري عرضره و تقاضرراي گوشت قرمز در ایران: نگرش   1120آ. بریم نژاد، و. و شروشرتریان،    

 .20 - 01: 1، اقتصاد و كشاورزيسیستمي. 

 : اطالعات مربوط به شاخص هاي قیمت.1131 -1102بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران. 

د سریسرتم تقاضاي تقریبا ایده   . تحلیل رفتار مصررفي در مناطق شرهري: كاربر  1115پناهي، ع. 

 آل، مورد ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شیراز.

ي: ید در مناطق شهري و روستایكي تقاضاي گوشت قرمز و سفینامیبررسي د .1125. خمسره، م 

 راز .یان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني دانشگاه شیپا. رانیمورد ا

اي گوشت بررسري تغییر ساختاري تقاض  .1122. و خلیلیان، ص.ن ،هزاديك  ، م.،دهقان دهنوي

 .چهارمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران .از طریق آزمون ناپارامتري ترجیحات آشكارشده

پژوهشنامه . رانین تابع تقاضا براي گوشت قرمز در ایتخم .1120 م.، زراء نژاد، م. و سرعادت مهر 
 .  22 - 01 : 20، علوم انساني و اجتماعي

م تقاضاي مستقیم جمع پذیر ضمني در تبیین كاربرد سیست .1122سرالمي، ح. و شرهبازي، ح.   

 .112-112: 21رفتار مصرفي خانوار ایراني از مواد خوراكي منتخب، 

ران با استفاده از یل تقاضراي انواع گوشرت در مناطق شهري ا  یه و تحلیتجز .1120صرمدي ، ع.  

 01 - 11 : 51،  فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعهده آل ، یبا ایستم تقاضاي تقریالگوي سر 

. 

 . اصول مشاوره تغذیه، انتشارات فص تبریز.1121عبداللهي ،پ. 

فصلنامه اقتصاد ران ، ین توابع تقاضراي انواع گوشرت در ا  یتخم .1121.زي، ج. و ج. تركماني یعز
 . 211 - 10:211،  كشاورزي و توسعه

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%20&queryWr=%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%88%D9%8A&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%20&queryWr=%D9%83%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV
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ل تقاضاي انواع . انتخاب سیستم تابعي مناسب جهت تحلی1131فلسرفیان، آ. و م. قهرمان زاده.  

  .121 -115: 22نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي، گوشت در ایران،  

ده آل یبا ایح خطاي تقاضاي تقریبرآورد الگوي تصرح  .1123.قرباني، م.، ا. شركري  و م. مطلبي  

 .11 - 1: 03،  فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعهران ،  یبراي انواع گوشت در ا

ران با استفاده از یبرآورد تقاضاي انواع گوشت در ا .1120.صردراالشرافي  قرشري ابهري، ج. و م.  

 .101 - 111 : 1،  مجله علوم كشاورزيده آل ، یبا ایستم تقاضاي تقریس

اسررتفاده  با گوشررت تقاضرراي و عرضرره معادالت برآورد .1120 و و. بریم نژاد. ج. قرشرري ابهري،

 .31 - 05: 51، توسعه و كشاورزي فصلنامه اقتصادهمزمان،  معادالت سیستم

 ،توسعه و بهره وريبیني عرضه و تقاضاي انواع گوشت در ایران، . پیش1120قریشري ابهري، ج.  

 .10 - 25: 0و 1سال دوم، شماره 

كاالهاي مصرررفي خانوارهاي شررهري و روسررتایي   تقاضرراي. تجزیه و تحلیل 1122گودرزي، م. 

ایران: با تاكید بر محصروالت كشراورزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،   

 تهران.

، اطالعات مربوط به هزینه و درآمد خانوار 1131تا  1102آماري،  هاي سالنامه ایران، آمار مركز

 وروستائي. شهري خانوارهاي

 .1131ها، ت جهاد كشاورزي، خالصه گزارشمركز آمار وزار

با استفاده از  CBSو  AIDS. مقایسره مدلهاي تخصریصي مصرف كننده   1121محمدزاده، پ. 

: 51، فصرلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه داده هاي مخارج مصررفي خانوارهاي شرهري ایران،  

221 - 250. 
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