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  چكيده
زمان ناشي از قيمت و توليـد   س با توجه به مخاطرات همدر اين مطالعه وضعيت توليد گوشت مرغ و گاو در استان فار     

 تابع هاي  در اين روش نيازي به شناسايي ويژگي      . اين محصوالت بر اساس روش موآويا آلقاليس بررسي و تحليل شد          
معـادالت تخمينـي   . توليد و برآورد آن نيست و براي تحمين توابع مطلوبيت مستقيم و غيرمستقيم قابل استفاده است               

هاي مـورد نيـاز شـامل     داده. استخراج و نتايج  مقايسه شد ) پذير  پذير و ضرب    جمع( دو فرم معمول ريسك توليد       براي
هاي اساسي براي توليد اين  ي توليد و قيمت گوشت مرغ و گاو و همين طور قيمت نهاده هاي سري زماني ماهيانه داده

هاي قيمت و توليـد،   عه نشان داد كه با افزايش ريسك     نتايج مطال . باشد   مي 1385 تا   1380هاي    محصوالت براي سال  
پـذير كـاهش      پـذير و ضـرب      ي مورد بررسي براساس هـر دو الگـوي ريـسك جمـع              مقدار توليد گوشت مرغ در دوره     

پـذير در تمـام    در حالي كه با افزايش ريسك قيمت و توليد، مقدار توليد گوشت گاو براساس الگوي ضـرب    . است  يافته
براي گوشـت   . است  ها افزايش يافته    ها كاهش و در برخي ماه       پذير در برخي ماه     راساس الگوي جمع  دوره كاهش ولي ب   

، باعـث  ريسك قيمت و توليددر واقع افزايش در . است  مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزايش قيمت، توليد كاهش يافته           
تر را فراهم نكند، بلكه كاهش توليد را هـم           شده كه افزايش قيمت در مواردي نه تنها انگيزه براي افزايش توليد بيش            

براي گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزايش قيمت، توليد افزايش يافته و اين مطلب سازگار با تئوري             . سبب شود 
گـذاري    ي قراردادهـاي قيمـت      فراهم كردن بستر الزم براي تهيه       كاهش نبود حتميت قيمت و توليد،      به منظور . است

گيـري   هاي اساسي براي توليد اين محصوالت قبل از توليد و هنگـام تـصميم           غ و گاو و خريد نهاده     فروش گوشت مر  
هاي مرغـداري و گـاوداري        چنين آموزش اعضاي تعاوني      هم .شود  گر توصيه مي    هاي بيمه   براي توليد از طريق شركت    

از طرف ديگر دولت بايـد از واردات        . باشدي بازاريابي اين محصول و تنظيم بازار مفيد           تواند براي فعاليت در زمينه      مي
  .شود، خودداري كند ريزي نشده كه باعث افزايش ريسك براي توليدكنندگان مي برنامه
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يت و نياز روزافزون كشور بـه غـذاي مناسـب از يـك طـرف و پـايين بـودن                     افزايش جمع   

بـود    اين كم . ظرفيت توليد از طرف ديگر، باعث شده كه نياز كشور به منابع غذايي افزايش يابد              

گوشت مـرغ و    . هاي غذايي كه از دام به دست مي آيد، شديدتر است            ي فرآورده   بويژه در زمينه  

امين پروتيين مورد نياز و امنيـت غـذايي جمعيـت رو بـه رشـد                هاي ت   گوشت قرمز چه از جنبه    

. اي دارد   ي بخـش كـشاورزي، جايگـاه ويـژه          ي سهم آن در ارزش افـزوده        كشور و چه از جنبه    

افزون بر اهميتي كه توليد گوشت در كل ارزش وارداتي و اشتغال دارد، هر ساله مبالغ هنگفتـي                  

  ).1380جانجان،(شود  صرف ميبود اين كاال از خارج،  ارز براي تامين كم

 مانند  بالياي ناگهاني ها،    وهوايي، بيماري   تغييرات شرايط آب  در بخش كشاورزي با توجه به         

دامداران با ريـسك و   ،يرات تقاضاغيتو  ها سالي، نوسانات قيمت محصول و نهاده    سيل و خشك  

مصرف و بازاريـابي انـواع      افزون براين، دخالت دولت در فرايند توليد،        . رو هستند    روبه  مخاطره

تـري   شود كه توليدكنندگان با مخاطرات بيش گوشت و بويژه گوشت مرغ، در مواردي باعث مي   

  . رو باشند روبه

عمومـاً بـه   (اطمينان در قيمت و توليـد  )نبود(تواند به دليل عدم   در ادبيات توليد، ريسك مي      

در ارتباط بـا  خريـد و فـروش          . دمورد بررسي قرار گير   ) است  عنوان ريسك توليد شناخته شده    

؛ 1998 فنـگ و فوكينـا،       -دونـگ (  محصوالت كشاورزي، مطالعات فراواني وجود دارد      53تاميني

در ايـن   ). 1980 و رولفـو،     1996؛ آرشـانپالي و گوپتـا،         1986؛ رو و آنتونـوويتز ،       1994الپان،  

وبيـت غيرمـستقيم     در تـابع مطل    55 و برابـري روي    54ي هتلينـگ     بـا اسـتفاده از قـضيه        مطالعات،

با .  است  اطمينان ناشي از قيمت، استخراج شده     )نبود( معادالت مربوط به شرايط عدم       56انتظاري

كاربرده شده در اين مطالعات در الگوهـاي          هاي به   توان به طور مستقيم از روش       اين وجود، نمي  

  .راه با نبود اطمينان قيمت و توليد استفاده كرد هم

                                           
53 - Hedging  
54 - Hoteling's Lemma 
55 - Roy,s Identity 

Indirect expected utility function - 56  



ريد و فروش تاميني، برخي مطالعات تجربي كه نبود اطمينان قيمت           در هنگام پافشاري بر خ      

 فنـگ و فوكينـا،      -دونـگ (اند    اي استفاده كرده    اند، از يك روش محاسبه      و توليد را مدنظر داشته    

تـوان   مطالعات انجام شده در اين زمينه را به طور كلي مي       ). 1980 و رولفو،    1994؛ الپان،   1998

هـاي بـرآورد بحـث        ي تئـوري و روش      وه اول، مطالعاتي كه در باره     گر. به سه دسته تقسيم كرد    

گيرند و گـروه سـوم        گروه دوم مطالعات تجربي كه خريدوفروش تاميني را در نظر مي          . كنند  مي

  . اند مطالعات تجربي هستند كه خريدوفروش تاميني را لحاظ نكرده

ــي    ــست م ــروه نخ ــاپ   از گ ــات پ ــوان مطالع ــرد ر)1990(و داالل ) 1980(ت ــام ب ــن . ا ن اي

هاي دوگانگي را براي استخراج معادالت برآورد شده براساس تخمين تـابع        پژوهشگران، تئوري 

تصميم به عنوان متغيـر     ) متغيرهاي(در اين معادالت، متغير     . اند  مطلوبيت غيرمستقيم به كار برده    

  .اند ه شدهوابسته و گشتاورهاي توزيع به عنوان متغيرهاي مستقل به كار برد) متغيرهاي(

آراشـانپالي و گوپتـا   . گروه دوم بر خريد و فروش تـاميني محـصوالت كـشاورزي ابـرام دارنـد       

معادالت مربوط به شرايط نبود اطمينان قيمـت را از طريـق            ) 1986(و رو و آنتونوويتز     ) 1996(

است كه، نبـود      روش كار ايشان به اين صورت بوده      . اند  پذيرش تئوري دوگانگي استخراج كرده    

اند   ي هتلينگ و برابري روي در تابع مطلوبيت غيرمستقيم به كار برده             اطمينان را بر اساس قضيه    

اين در حـالي اسـت كـه مطالعـات ديگـر از تئـوري دوگـانگي اسـتفاده                   ). روش داالل و پاپ   (  

اي در    از يـك روش محاسـبه     ) 1980( و رالفو    ) 1994(براي نمونه الپان و موسچيني      . اند  نكرده

رالفـو نـسبت خريـدوفروش تـاميني بـه محـصول            . انـد    معادالت مربوط اسـتفاده كـرده      برآورد

ي كاكائو محاسـبه كـرده و الپـان و موسـچيني همـين                 را براي كشاورزان توليدكننده     57انتظاري

بـر اسـاس نتـايج، نـسبت بهينـه      . انـد  ي سويا محاسبه كرده    نسبت را براي كشاورزان توليدكننده    

 نـشان دادنـد كـه       )1998(الي و ووكينـا     . ن نسبت به مخاطرات دارد    بستگي به نگرش كشاورزا   

در شـرايط نبـود اطمينـان قيمـت و توليـد، واريـانس درآمـد           58اي  خريدوفروش تاميني دوجنبه  

هـاي   ي فـرآورده  نـشان داد كـه بيمـه   ) 1380(تركمـاني . دهـد  كار را كاهش مـي      كشاورزان ذرت 

                                           
57 - Ratio of hedging to expected output  
58 - Dual hedging 



ها نسبت بـه      تاثير مثبت داشته و كاهش نگراني آن      كاران در ايران      كشاورزي بر كارايي فني گندم    

ي ايشان از تابع توليد مـرزي تـصادفي و روش معـادل               در مطالعه . است  مخاطرات را سبب شده   

  . است قطعي محتمل برابر، استفاده شده

بـا  ) 1997(آپلبـام و يـواله   . انـد  گروه سوم از مطالعات، خريدوفروش تاميني را لحاظ نكرده   

هـاي    ي دوگانگي، برآورد غيرپارامتريك از گـشتاورها را بـراي برخـي از كارخانـه              تكيه بر تئور  

در اين حالت هـم برخـي از مطالعـات،          . صنعتي مواجه با نبود اطمينان قيمت، به دست آوردند        

برآورد در شرايط نبـود  ) 1976(چاواس و هالت . اند تئوري دوگانگي را مورد استفاده قرار نداده 

هـاي سـري      هايي را براي توليد داده      ايشان روش . اند  ا مورد بررسي قرار داده    آوري ر   اطمينان فن 

  59با تكيه بر تقريب تيلـور     . زماني مربوط به گشتاورهاي توزيع متغيرهاي تصميم طراحي كردند        

هـاي تجربـي را بـا         تحليـل )   ب 2002 آ و    2002،  2001(از تابع مطلوبيـت مـستقيم، كامباكـار         

كامباكـار  . آال در نروژ، ارايـه كـرد        ي ماهي قزل    دهنده  از كشاورزان پرورش  هايي    استفاده از نمونه  

فرض كرد كه توابع توليد و مطلوبيت در شرايط نبود اطمينان قيمـت و توليـد، داراي           )  آ 2002(

ي   اين محقق، خصوصيات نبود اطمينان توليد به كار برده شده به وسـيله            . ي دو است    فرم درجه 

برآورد در شرايط ريسك توليد و ناكارايي فنـي         )  ب 2002( كامباكار   .جاست و پاپ را پذيرفت    

ها و توليـد   اش، نبود اطمينان مربوط به قيمت محصول، قيمت نهاده  وي در مطالعه  . را بحث كرد  

براساس نتايج، توليدكننـدگان بـا ريـسك مربـوط بـه قيمـت محـصول،             . را در نظر گرفته است    

در ) ي خـصوصي تحمـل ريـسك        هزينـه (وسط حق بيمـه     مت. رو هستند   مزد و توليد روبه     دست

اي و   شـرزه .ي زيادي اسـت   درصد ارزش محصول برآورد شد و هزينه24مزارع پرورش ماهي    

، نشان دادند كه )پاپ  - تابع جاست(يافته  تابع توليد تصادفي تعميم كارگيري با به) 1380(زيبايي 

موجب كـاهش   ) زمين(ح زير كشت    ها موجب افزايش ريسك و سط       كش  كود شيميايي و حشره   

 يارانه يـا مالحظـات    بنابراين در صورتي كه به دليل اعمال سياست كاهش. شود ريسك پنبه مي

ها كاهش يابد، موجب افزايش ريسك توليـد         كش  محيطي، مصرف كود شيميايي و حشره       زيست

ايط توليـد را بـر   هاي جديد و شـر  اثر استفاده از نهاده) 1385( تركماني و شجري    .شود  پنبه نمي 

                                           
59 -Taylor Approximation 



در . انـد  ي گندم در اسـتان فـارس بررسـي كـرده           كرد و ريسك توليد كشاورزان توليدكننده       عمل

اي،   مرحلـه   يافتـه، بـا روش بـرآورد سـه          ي اين پژوهشگران از تابع توليد تصادفي تعمـيم          مطالعه

ر صـورت  ي ريسك نسبي ارقام گندم نشان داد كـه، د  نتايج حاصل از مقايسه. است استفاده شده 

فراهم نبودن شرايط مطلوب توليد، كشت ارقام جديد نسبت به ارقـام سـنتي بـرخالف داشـتن                  

با اين حال، در صورت فراهم شـدن شـرايط   . باشد كرد باالتر، داراي ريسك باالتري نيز مي  عمل

كرد بـاالتر، داراي ريـسك        مطلوب توليد، كشت ارقام جديد گندم افزون بر داشتن متوسط عمل          

در اين زمينه روشي    ) 2005(موآويا آلقاليس   . تري نسبت به كشت ارقام سنتي هستند        پايينتوليد  

نخست اين . متفاوت است هاي ديگر است كه از سه جنبه با روش را طراحي كرده و به كار برده

هـاي تـابع مطلوبيـت مـستقيم و      كه بر تابع مطلوبيت مستقيم تاكيـد دارد، وي تركيبـي از روش            

اي را براي وارد كردن نبود اطمينان توليـد           بنابراين روش دوگانه  . است   به كار برده   غيرمستقيم را 

هايي متفاوت از شـرايط       دوم اين كه، در مطالعات بيان  شده، ممكن است ويژگي          . دهد  شرح مي 

هـاي    نبود اطمينان واقعي محصول فرض شود و سوم اين كه روش آلقاليس نيـازي بـه ويژگـي                 

  .گي برآورد آن نداردگون تابع توليد و چه

اي انجام نـشده      ي ريسك توليد و قيمت گوشت مرغ و گاو تاكنون مطالعه            در ايران در زمينه     

گذاري محصوالت دامي با توجـه   هاي دولت در قيمت در برخي از مطالعات تاثير سياست . است

هاي حمايتي گوشـت قرمـز        ، مزيت نسبي و شاخص    )1385بستاكي و صادقي،    (به گوشت مرغ    

پريـزن و   (هـاي دامـي       و عوامل موثر بـر تقاضـاي واردات فـرآورده         ) 1384جيران و جواليي،    (

براساس نتايج اين مطالعات، دولت از طريق مهـار قيمـت         . بررسي شده است  ) 1387اسماعيلي،  

تـر    هـاي پـايين     هاي توليد اين كاالها بويژه از راه تخصيص نرخ          گوشت، پرداخت يارانه به نهاده    

چنين با توجـه بـه درآمـدهاي نفتـي در بـازار ايـن                 ردات، تغييرات نرخ تعرفه و هم     ارز براي وا  

در اسـتان فـارس   . محصوالت مداخله كرده و نوسانات در توليد و قيمت را تشديد كرده اسـت            

وهوايي نوسانات زيادي در توليد و قيمت ايـن           ها و تغييرات شرايط آب      تحت تاثير اين سياست   

هـايي ريـسكي دانـست     ها را فعاليت توان اين فعاليت اي كه مي  گونهشود به   محصوالت ديده مي  

هـاي    شود، در تمام سـال        ديده مي ) 2(و  ) 1(هاي    همان طور كه در نمودار    ). 4 تا   1نمودارهاي  (



هاي مختلف، مقادير قيمت و توليد گوشت مرغ و توليد گوشت گـاو داراي          مورد بررسي در ماه   

توان چنين اسـتنباط كـرد كـه ريـسك قيمـت و توليـد بـراي              يبنابراين م . نوسانات شديد است  

  . اي اساسي است گوشت مرغ مساله

  

  

  

  

  

  

  

  تغييرات ماهانه توليدگوشت مرغ در دوره مورد بررسي ). 1(نمودار 

  ي مورد  بررسي ي قيمت گوشت مرغ در دوره ماهانه تغييرات). 2(نمودار 
  

 گاو داراي رونـد افزايـشي بـوده ولـي داراي     دهد كه قيمت گوشت  نيز نشان مي  ) 3(نمودار    

نيز بيانگر آن است كه توليد گوشت گـاو نيـز داراي            ) 4(بررسي نمودار   . تري است   نوسانات كم 

  .    تر از نوسانات توليد گوشت مرغ بوده است نوساناتي بوده اما ميزان اين نوسانات كم
  

  

  

  

  

  

  

  

   ي مورد بررسي  در دورهي قيمت گوشت گاو تغييرات ماهانه). 3(نمودار 
  ي مورد بررسي      ي توليد گوشت گاو در دوره تغييرات ماهانه). 4(نمودار 
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باتوجه با مطالب بيان شده به نظر مي رسد نبود اطمينان ناشي از قيمت و توليد گوشت    

ي منابع،  مي تواند براي توليدكنندگان در جهت تخصيص بهينه مرغ و گاو در استان فارس

در اين مطالعه براي بررسي و تحليل وضعيت توليد اين محصوالت . وجود آورد تي را بهمشكال

نتايج . استفاده شد) 2005(با توجه به نبود اطمينان ناشي از قيمت و توليد از روش آلقاليس 

نخست آن كه الگوهاي برآورد در شرايط نبود . تواند از چند جهت مفيد باشد اين مطالعه مي

دوم اين كه دو الگوي معمول نبود . ت و توليد استفاده شده در ايران را توسعه دهداطمينان قيم

 براي محصوالت مورد مطالعه استخراج شده و نتايج براساس 60پذير پذير و ضرب اطمينان جمع

هايي در مورد تاثير نبود اطمينان  و سرانجام اين كه تحليل. هر دو الگو بررسي و مقايسه شد

  . ر ميزان توليد محصوالت مورد بررسي انجام گرفتقيمت و توليد ب

  

  روش تحقيق

  :پذير نبود اطمينان جمع

 εرو اسـت، كـه     روبهp =p+σεيك توليدكننده با نبود اطمينان قيمت محصول به صورت   

 p و واريـانس  E(p) =pيك متغير تصادفي با ميانگين صفر و واريـانس يـك اسـت، بنـابراين     

زا،   يافته در پايان فرايند توليد به عنوان يـك مقـدار بـرون              محصول تحقق ميزان  .  است σ2معادل  

محــصول داراي يــك جــزو تــصادفي و يــك جــزو ). 2005آلقــاليس، (شــناخته شــده نيــست 

 يك جزو تصادفي با ميانگين ηاست كه ) پذير ريسك جمع (q = y+θηغيرتصادفي به صورت 

 و ميـانگين  )θ2  )var (q) = θ2معـادل  بنابراين واريـانس محـصول   . صفر و واريانس يك است

ي معـادل      پارامترهاي شيفت با مقدار اوليـه      θ و   σهر دوي    . (E(q)=y) است   yمحصول معادل   

. Cov(ε,η) = 0 61 از نظـر آمـاري مـستقل هـستند، بنـابراين      η و εفرض شده كه . يك هستند

ي نهـايي   باشـد كـه هزينـه     ميC(y,w)ها با اطمينان معلوم هستند و به صورت تابع هزينه    هزينه

 مقـدار  yمتغيـر   . Cyy(y,w)>0 و Cy(y,w)>0دهد بـه طـوري كـه     افزايشي و مثبت را نشان مي    

                                           
1- Additive and multiplicative uncertainty   

  .است هاي بعدي به طور عملي بررسي شده  اين فرض در قسمت-2



 .دهد كه در غياب هر گونـه تغييـر ناگهـاني تـصادفي وجـود دارد            محصول انتظاري را نشان مي    

يـن سـطح   هايي كه ا كشاورز ممكن است سطح مشخصي از توليد را در نظر داشته باشد و نهاده    

بنـابراين  . از توليد را در غياب هرگونه شك و تغيير ناگهاني تصادفي ايجاد نمايد، اسـتفاده كنـد         

 بـا توجـه بـه بـردار قيمـت           yي توليد هر سـطح انتخـابي از محـصول             تابع هزينه، كمينه هزينه   

گريـز اسـت و       كـشاورز ريـسك   .  اسـت  π=pq-c(y,w)تابع سود به صـورت      . است) w(ها  نهاده

رو اسـت و      ي زيـر روبـه      بنابراين با مساله  . د مطلوبيت انتظاريش را از سود، بيشينه كند       خواه  مي

  :بايد آن را حل كند

)1(  Maxy E[U(π)]=E[U(pq-C(y,w))] 

  دارد، به طوري كه Vبيشينه كردن مساله داللت بر وجود تابع مطلوبيت انتظاري غيرمستقيم 

)2(  V(P, σ, θ, w) = E[U(P(y*+θη)-C(y*, w))] 

بـا بـه كـار بـردن     .  اسـت *y منطبق بـا  πي ارزش  دهنده  نشان*π.  استyي   مقدار بهينه  *yكه  

  :ي يك خواهيم داشت براي رابطه62ي پوش قضيه

)3(  [ ] [ ]ηεπ′θ+επ′==
σ∂

∂
σ *)(UE*)(UE*yV

V
 

  با در نظر گرفتن تقريب زير 

)4(  )ˆ*)(ˆ(U)ˆ(U*)(U π−ππ′′+π′≈π′  

  :ن اميد رياضي از دو طرف خواهيم داشت و گرفتεو با ضرب در 

)5(  
σπ′′=ε−σεθη+σε+θη+π′′

=εππ′′=επ−εππ′′+επ′≈επ′

)ˆ(U*y])C*yP*yP[(E)ˆ(U

]*[E)ˆ(U]}[Eˆ]*(E){ˆ(U][E)ˆ(U]*)(U[E
 

  به طور مشابه،

)6(  σθπ′′=εηππ′′≈εηπ′ )ˆ(U]*[E)ˆ(U*)(U[E  

U)ˆ(ثابــت اســت،  π̂چــون  π′′بــا قــراردادن . توانــد بــرآورد شــود  پــارامتري اســت كــه مــي

)ˆ(U π′′≡β  ر تقريب براي    گزيني د    و جاي]*)(U[E επ′   و ]*)(U[E εηπ′   3(ي     در رابطـه (

  :به صورت زير به دست آمده است) 7(ي  رابطه

                                           
62 - Envelope theorem 



)7(  22* θ
βσ

σ −= V
y  

.  داشته باشـيم V(P, σ,θ, w)نياز است عبارتي براي  Vσبراي به دست آوردن عبارتي براي   

ي دوم سـري      تقيم شناخته شده نيست، آن از طريق بسط مرتبه        چون شكل تابع مطلوبيت غيرمس    

ŵ,ˆ,ˆ,p̂(A(ي انتخابي  ي نقطه  تيلور در باره   θσ    بـراي تقريـب   [ به طور تقريبـي مـشخص شـد

قـراردادن زيرنـويس    . ]را ببينيد ) 1996(و آرشانپالي و گوپتا     ) 1999(ي ساتيانارايان     جزيي مقاله 

  :آيد به صورت زير به دست مي) 8(ي  دهد و رابطه ي را نشان ميهاي جزي براي متغيرها مشتق

) 8(  ∑ ++++≈
i

iiP
VVwVPVAVV ,

~~~~
)( θσ σθσσσσσσ  

هـاي جزيـي      مـشتق ) 8(ي    ي بسط و در سمت راست رابطه         انحرافات از نقطه   ~كه عالمت     

) 7(ي  در رابطـه ) 8(ي  گزينـي رابطـه   با جاي. است ي بسط نشان داده شده    ارزيابي شده در نقطه   

  :آيد به صورت زير به دست مي) 9(ي  رابطه

)9(  
22*

~~~~
)(

θ
βσ

θσ σθσσσσ

−
++++

=
∑ VVwVPVAV

Y
iiσip

 

توجـه   . β و   Vσ(A)   ، σPV  ،Vσi   ، Vσσ   ، Vσθ: پارامترهايي كه بايد برآورد شوند عبارتند از        

سازي نيـاز     ي پارامترها است و بنابراين نرمال       ي صفر در مورد همه       همگن از درجه   Y*2كنيد كه   

 معادل با منفي يـك اسـت        β روش به كار برده شده در برخي مطالعات ديگر قراردادن            .63است

  .64)1990؛ داالل،1997كاران،  آپلبام و هم(

  :بنابراين، فرم برآورد نهايي، به صورت زير است

)10(  
2

i
i

ip
2*

~
V~Vw~VP

~
V)A(V

Y θ−
σ

θ+σ+++
−=

σθσσσσσ ∑
 

  

                                           
 .  ندارد*yي پارامترها تاثيري بر مقدار دو برابر كردن مقادير همه ي صفر است چون براي نمونه،  درجههمگن از  -  1

U)ˆ(ي  دهنده  نشانβ چون  شد، منفي يك نسبت به يك ترجيح داده  -  2 π′′ است و با توجه به مقعر بودن تابع مطلوبيت 

  .بايد منفي باشد



  :پذير نبود اطمينان ضرب

پـذير   لگـوي نبـود اطمينـان محـصول ضـرب     اي قابل بـرآورد بـراي ا     در اين قسمت، معادله     

 و v = 1+θηبـه طـوري كـه     ) q = vy(پذير باشد  اگر ريسك توليد ضرب. است استخراج شده

  :، تابع هدف به صورت زير است)E(v)=1( مساوي يك باشدv ميانگين 

)11(  maxy E[U(pvy – C(y,w))], 

بر وجود تابع مطلوبيت غيرمـستقيم  داللت ) سازي بيشينه(ي حداكثرسازي  و مانند گذشته، مساله   

Vدارد به طوري كه  : 

)12(  V(P, σ, θ, w) = E[U(pvy* - C(y*, w))], 

  : خواهيم داشت12ي  ي پوش براي رابطه با به كار بردن قضيه

)13(  Vσ = y*E(U′(π*)vε]= y*[U ′(π*)ε]+y* θE[U′(π*)ηε]  

  : مانند قبل به صورت زير استمراحل. داريم E[U′(π*)ηε]  وE[U′(π*)ε]نياز به تقريب 

)14(  E(U′(π*) ε]≈ U″(π)y*σ ≡ βy*σ, 

  به طور مشابه .  مانند گذشته تعريف شده استβكه 

)15(  E(U′(π*)η ε]≈ U″(π)y*σθ ≡ βy*σθ, 

ي زيـر را بـه    هـا، رابطـه    و مرتب كـردن آن    ) 13(ي    در رابطه ) 15(و  ) 14(گزيني روابط     با جاي 

  :آوريم دست مي

)16(  
)1(

V
*y

2
2

θ+βσ
= σ

 

  :آيد ي زير به دست مي رابطه) 8(ي  و با استفاده از رابطه

)17(  

)1(

~
V~Vw~VP

~
V)A(V

*y
2

iiP
2

θ+βσ

θ+σ+++
=

∑ σθσσσσ σ

 

ي    همگـن از درجـه     *yدوباره،  . ي بسط ارزيابي شده است      هاي جزيي در نقطه     ي مشتق   كه همه 

 را βگذشـته،  ماننـد  . سـازي الزم اسـت   ي پارامترها است و بنـابراين نرمـال     صفر نسبت به همه   

  :ي برآوردي به صورت زير است  نرمال كرديم، به طوري كه رابطه) -1(معادل منفي يك 



)18(  

)1(

~
V~Vw~VP

~
V)A(V
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θ+σ+++
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  گونگي استفاده از الگوها ها و چه داده

هاي سري زماني ماهيانه مربوط بـه توليـد گوشـت مـرغ و گـاو در               هاي مورد نياز، داده     داده  

براسـاس  . هاي اساسي براي توليد اين محصوالت اسـت        و همين طور نهاده    هاي استان   كشتارگاه

 درصـد   90هاي كارشناسي بـراي توليـد گوشـت مـرغ بـيش از                نتايج برخي مطالعات و ديدگاه    

ي سويا و پودر  اي، كنجاله روزه، ذرت دانه    ي يك   هاي جوجه   ي متغير توليد مربوط به نهاده       هزينه

هـاي   ي متغير توليد مربوط به نهاده     درصد هزينه  70و بيش از    براي توليد گوشت گا   . ماهي است 

). 1385سازمان جهاد كشاورزي، معاونـت امـور دام،         (ي دامي و كاه است        يونجه، جو، كنسانتره  

شـود و بـه       ي ثابت در بخش كشاورزي از طريق بخش دولتي تامين مي            درصد بااليي از سرمايه   

ر بازار نيز در طول سال متغير نيست؛ بنابراين به نظر           ي موجود د    ي ماهانه   طور معمول نرخ بهره   

ميـزان توليـد    . رسد بر ريسك قيمت و توليد تاثير زيادي نداشته و در نظر گرفته نشده است                مي

هاي مربوط بـه تعـداد كـشتار طيـور و تعـداد و وزن        ي گوشت مرغ و گاو براساس داده        ماهيانه

ي كـل   هاي اسـتان و موجـود در اداره      ر كشتارگاه هاي مختلف سال د     ي دام كشتاري در ماه      الشه

. آوري و اسـتخراج شـد       پزشكي و معاونت امور دام سازمان جهـاد كـشاورزي اسـتان جمـع               دام

هايي ماننـد     هاي مربوط به قيمت محصوالت شامل قيمت گوشت مرغ و گاو و قيمت نهاده               داده

ي دامـي و      ونجه، جـو، كنـسانتره    ي سويا، پودر ماهي، ي      اي، كنجاله   روزه، ذرت دانه    ي يك   جوجه

ي كـل     ي تنظيم بازار سازمان جهاد كـشاورزي و اداره          هاي موجود در اداره     كاه با استفاده از داده    

  . آوري و استخراج شد شركت پشتيباني امور دام استان فارس جمع

هاي مورد نياز مانند ميانگين و انحراف معيار ميـزان محـصول توليـدي و قيمـت                   برخي داده   

در . هـاي موجـود ايجـاد شـد        رس نبود، با استفاده از داده       ها چون به طور مستقيم قابل دست        نآ

. تري بدون ابهـام وجـود نـدارد         ها بعضي قراردادها وجود دارد، چون روش به         روش ايجاد داده  

اند و فراينـد     اي را پذيرفته    روش ساده ) 1996(بعضي مطالعات تجربي مانند آرشان پالي و گوپتا         



تـري را بـه كـار         هاي پيچيده   اند؛ در حالي كه ديگران روش       گين متحرك ساده را به كار برده      ميان

هاي انتظاري، در اين مطالعه روش توسعه داده شده           به منظور ايجاد يك سري از قيمت      . اند  برده

 به عنـوان گـام      tبر اين اساس قيمت در زمان       . استفاده شد ) 1996(ي چاواس و هلت       به وسيله 

  : بنابراين.  با رانش در نظر گرفته شده استتصادفي

)19(  Pt = δ+ αPt-1 + εi , 

يـك   εtي رانـش و        يك جملـه   δ قيمت بازار سال قبل است،       Pt-1 است،   t قيمت در زمان     Ptكه  

 : بنابراين.  است[E(εt)=0]متغير تصادفي با ميانگين صفر 

)20(  E(Pt) = δ+ αPt-1 

 براساس الگوي زيـر در نظـر   tمحصول در زمان     ،*yي براي   به طور مشابه، براي توليد يك سر      

 :گرفته شده است

)21(  qt = φ+ϕqt-1 + ui , 

 بـا ميـانگين   ي خطـا   جملـه  utو  سال قبـل     مقدار محصول    t  ،qt-1 مقدار محصول در زمان      qtكه  

 :بنابراين. )E(ut) = 0( است صفر

)22(  E(qt) = y* = φ + ϕqt-1   

 :ه شد روش چاواس و هلت به صورت زير به كار بردσاي براي  ايجاد يك سري بر

)23(  
∑

=
−−− −=

3

1

22 )]([
j

jtjtjtjt PEPwσ  

) س و هلـت   ا چـاو  ي  هاي به كار برده شده بـه وسـيله          وزن (17/0 و   5/0  ،33/0 ،)wj(ها كه وزن 

، يعنـي بـراي درنظـر گـرفتن         ها انجام شـده اسـت        كاهش وزن  ديدگاهاين براي انعكاس    . است

بنابراين واريانس قيمـت     .هاي اعمال شده داراي روند كاهشي است        ر وزن هاي زماني ديرت    دوره

گيـري   هـاي انتظـاري انـدازه    هاي قبلي از قيمت به عنوان مجموع مربعات وزني انحرافات قيمت   

  .شده است

  :به طور مشابه، واريانس محصول به صورت زير است

)24(  2*
jtjt

3

1j
j

2
t )yq(w −−

=

−=θ ∑  



    .ردايجاد شده اجرا كآوري و   جمعهاي ستفاده از دادهبا ارا مي توان روش برآورد 

روزه  ي يك  جوجه)Ychm(هاي اصلي در توليد گوشت مرغ  همان طور كه بيان شد، نهاده  

)(CHاي  ، ذرت دانه)CO(ي سويا  ، كنجاله)SO(  و پودر ماهي(PF)هاي به ترتيب   با قيمت

wch، wco، wso،  wpf و در توليد گوشت گاو)(Ybنجه  يو(AL) جو ،)BA(ي دامي  ، كنسانتره

)CON( و كاه )ST(هاي به ترتيب   با قيمتwal، wba ،  wcon وwst قيمت گوشت مرغ . باشند مي

 به  روابط برآورديي دوبارهبا نوشتن .  نشان داده شده استPbو  Pchmو گاو به ترتيب با 

تفاده شده در توليد محصوالت هاي اصلي اس نهاده   قيمتصورت لگاريتمي و با در نظر گرفتن

 ترتيب براي گوشت مرغ و گاو به )26 (و) 25(روابط  به صورت )10(ي  رابطهمورد بررسي؛ 

  :برده شد كار به

)25(   
2

chm

chmchmpfpfsosococochchchmp2*
chm ln
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~
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−= σθσσσσ  
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ln θ
σ

θσ σθσσσσ −
+++++++
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بـه   و گـاو   به ترتيب براي گوشت مـرغ      )28(و  ) 27(روابط   به صورت    )18(ي     معادله چنين  هم

  :برده شدكار 

)27(  
)ln1(lnln

~
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~
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y
2

chmchm
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)28(   
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θ+σ++++++

−= σθσσσσ  

  

  .ها است ها در وسط سري داده ي بسط داده ي روابط، نقطه براي همه

آزمون استاندارد كه    (با استفاده از روش چاواس و هلت      ايجاد و    η و   εها براي     نخست داده   

هـا بررسـي و     آنفـرض مـستقل بـودن   ) بـستگي دارد  ريب هـم و ضـ t   بستگي به مقدار نسبت

براي بررسي خصوصيات متغيرهاي مـورد      . مشخص شد كه در سطح پنج درصد مستقل هستند        

هـا   ايـستايي سـري  سپس . ها به فرم لگاريتمي تغيير داده شدند        ي آن   بررسي به طور معمول همه    



اسـتفاده   )28( تـا  )25(روابـط   مربعات غيرخطي براي بـرآورد      ) كمينه(روش حداقل   بررسي و   

نـسبت   *y براي نشان دادن اثر نهايي ي به دست آمده با توجه به روابط بيان شده           برآوردها .شد

و  σ  ،θنسبت بـه     ابطوراين  از   ييبا گرفتن مشتق جز   . دهر يك از گشتاورها به كار برده ش       به  

P ي اثر نهايي هر يك از گـشتاورها نـسبت بـه               كننده كه تعيين  )33 تا   29روابط   (ابط زير ورy* 

ـ پـذير اسـت،       پذير و ضرب    براي الگوهاي جمع    مقـدار    .مـد آ  دسـت   ه  ب
σ∂

∂ *y     بـراي الگوهـاي 

  .آيد به دست مي) 30(و ) 29(پذير به ترتيب بر اساس روابط  پذير و ضرب جمع

) 29(  
بــــــراي 

ــوي   الگـــ

  پذير جمع
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براي الگوي   

  پذير  ضرب
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مقدار  
θ∂

∂ *y   بـه  ) 32(و ) 31(پذير به ترتيب براسـاس روابـط          پذير و ضرب     براي الگوهاي جمع

   . است) 27(ي  معادل صورت كسر در رابطه B، مقدار )32(ي  در رابطه. آيد دست مي

  

) 31   (  
وي براي الگ

  پذير جمع
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  پذير براي الگوي ضرب
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مقدار    
p

*y

∂
) 34(و  ) 33(پذير به ترتيب براساس روابـط         پذير و ضرب     براي الگوهاي جمع   ∂

  .آيد به دست مي



 )33(  
  پذير براي الگوي  جمع
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[(  پذير براي الگوي ضرب

~
ln1(ln~[lnP

~
2

*)y(V

p

*y
2

p

θ+σ
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∂
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σ̂,ˆ,p̂مقادير     θو *ŷ  هاي موجـود محاسـبه       شده و با توجه به داده       هاي بيان   براساس روش

انتظـار  . ت اسـ توليـد  مفهومش به ترتيـب افـزايش در ريـسك قيمـت و     θ و  σافزايش در   . شد

0 كه   رود  مي
*y <

σ∂
∂    ،0

*y <
θ∂

0 و   ∂
P

*y >
∂
بنـابراين افـزايش در قيمـت محـصول         .  باشـد  ∂

انتظار افزايش قيمت   با  ، در حالي كه     دهد  ي محصول را كاهش       بهينهممكن است مقدار    ريسكي  

  .قابل استنباط و سازگار با تئوري استاين نتايج . يابدافزايش   محصول بهينهرود مي

  

  نتايج و بحث

) 28 تـا    25روابـط   (هاي زماني به كاربرده شده در الگوي ارايه شده در روش تحقيـق                سري  

و ) pb(و گـاو    ) pchm(، مقادير قيمت گوشت مرغ      Yb) (و گاو ) Ychm(مقادير توليد گوشت مرغ     

، پـودر  )wso(ي سـويا   ، كنجالـه )wco(اي   ، ذرت دانـه   )wch(روزه    ي يـك    هاي جوجه   قيمت نهاده 

در اسـتان فـارس     ) wst(و كـاه    ) wcon(ي دامـي    ، كنـسانتره  )wba(، جو   )wal(، يونجه   )wpf(ماهي  

ها به فرم لگاريتمي تغييـر   ي آن براي بررسي خصوصيات اين متغيرها به طور معمول همه       . است

 در سطح انجام و نتايج در جدول     (ADF)ها با آزمون ديكي فولر افزوده         ايستايي سري . داده شد 

. ي متغيرهـا در سـطح ايـستا هـستند     شود همه همان طور كه ديده مي. نشان داده شده است   ) 1(

  . توان روابط ارايه شده در روش تحقيق را برآورد و نتايج را تحليل كرد بنابراين مي

  سطحواحد و ايستايي متغيرهاي مورد بررسي در  نتايج آزمون ريشه). 1(جدول 

  آزمون ديكي فولر افزوده در سطح

  )با وجود مقدار ثابت و روند(

  آزمون ديكي فولر افزوده در سطح

  متغيرها  )با وجود مقدار ثابت و روند(

  ADF*   آماره

  متغيرها

  ADF*ي  آماره

Ychm 25/4-  wso  73/3-  



Yb  76/3-  wpf  9/5-  

pchm 26/6-  wal  28/3-  

pb  4/3-  wba 18/3-  

wch  53/5-  wcon 31/3-  

wco  28/4-  wst 09/4-  

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

  . است-17/3    و -47/3 درصد به ترتيب معادل 10 و 5 در سطوح معناداري ADFمقادير بحراني * 
   

به ) 28 تا  25روابط  (پذير براي گوشت مرغ و گاو         پذير و ضرب    برآورد الگوهاي جمع  نتايج    

شـود، مقـادير      همان طـور كـه ديـده مـي        . است شان داده شده  ن) 3(و  ) 2(هاي    ترتيب در جدول  

 و 75/1پـذير بـه ترتيـب     پـذير و ضـرب    براي گوشت مرغ و براي الگوهاي جمعD.Wي    آماره

بنـابراين  .  اسـت 83/1 و 86/1 و براي گوشت گاو براي الگوهاي گفتـه شـده بـه ترتيـب         73/1

-Jarque ي مقادير آمـاره . جود نداردهاي اخالل و بستگي جمله هم توان نتيجه گرفت كه خود مي

Bera و 22/0پذير برآورد شده براي گوشت مرغ بـه ترتيـب     پذير و ضرب  براي الگوهاي جمع 

و براي گوشت گاو براي الگوهاي ياد شـده بـا ترتيـب            ) 80/0 و   86/0با سطوح احتمال     (44/0

 اخـالل داراي توزيـع      هـاي   بنابراين جمله . است) 70/0 و   86/0با سطوح احتمال    (71/0 و   28/0

پـذير و      براي گوشت مرغ و براي الگوهـاي نبـود اطمينـان جمـع             Fي    مقادير آماره . نرمال است 

اين آماره براي گوشت گـاو و       . دار است    يك و پنج درصد معنا     پذير به ترتيب در سطوح        ضرب

 هر ابراينبن.  درصد معنادار است   1پذير در سطح      پذير و ضرب    براي الگوهاي نبود اطمينان جمع    

   .هاي الزم بر اساس نتايج هر دو الگو انجام شد  و تحليلاست يمناسببرآوردهاي الگو دو 
             

   براي گوشت مرغپذير  ضربپذير و براساس الگوهاي جمع اطمينان نبودنتايج ). 2(جدول 

  پذير اطمينان ضربنبود   پذير  اطمينان جمعنبود
ضرايب   متغير

  برآورد شده
  ف معيارانحرا

سطح 
  داري معنا

ضرايب 
  برآورد شده

انحراف 
  معيار

سطح 
  داري معنا

Vσ(A)  26/30-  08/30  000/0 38/148  53/303  62/0  

Vσp  29/2  43/0  0000/0 11/171  81/38  0000/0  



Vch  0028/0  082/0  97/0 3/1-  55/7  86/0  
Vco  8/0  33/0  02/0 79/50-  8/31  11/0  

Vso  23/0  79/0  77/0 79/53-  59/71  45/0  

Vpf  86/0  7/0  22/0 3/66  76/60  28/0  

Vσσ  21/0  09/0  01/0 27/201-  16/5  0000/0  

Vσθ  94/1  08/0  0000/0 75/212-  14/7  0000/0  

V ti 56/2-  64/0  0002/0 21/34-  48/9  0006/0  

  -  D.W 75/1  - 73/1ي  آماره
ي  آماره

Jarque-
Bera 

66/0  80/0  22/0  86/0  

)F  088/6  )01/0مقادير   391/3  05/0  
R2  436/0  301/0 

2
R 360/0  208/0 

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
  

   براي گوشت گاو پذير پذير و ضرب  جمع براساس الگوهاي اطميناننبودنتايج ). 3(جدول 
  پذير  اطمينان ضربنبود  پذير اطمينان جمعنبود 

  ضرايب
  انحراف معيار  يبضر  داري سطح معنا انحراف معيار ضريب

سطح 

  داري معنا

Vσ(A)  98/150  55/184  42/0  187/11  869/179  95/0  

Vσp  57/20-  4/16  217/0  93/24-  9/15  126/0  

Vch  436/8   01/6  12/0  15/9  22/5  09/0  

Vco  419/23  01/6  0003/0  78/24  86/5  0001/0  

Vso  862/21  85/8  018/0  15/20  62/8  024/  

Vpf  74/12-  32/5  021/0  85/11-  2/5  027/0  



   براي گوشت گاو پذير پذير و ضرب  جمع براساس الگوهاي اطميناننبودنتايج ). 3(دول ادامه ج
  پذير  اطمينان ضربنبود  پذير اطمينان جمعنبود 

  ضرايب
  انحراف معيار  ضريب  داري سطح معنا انحراف معيار ضريب

سطح 

  داري معنا

Vσσ  8/53-  15/1  0000/0  83/29-  12/1  0000/0  

Vσθ  9/16-  78/0  0000/0  4/2-  76/0  003/0  

V ti  1/6-  93/4  22/0  75/5-  8/4  23/0  

  -  D.W 86/1  -  82/1آماره 

آماره 

Jarque-
Bera 

71/0  7/0  28/0  86/0  

  F 38/18  0000/0  28/19  0000/0مقادير 

R2 7/0  71/0 

2
R 640/0  66/0 

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
  

 θ و σي  براي نشان دادن اثر نهايي گشتاورها31 و 29 ابطورو  )2 (جدول رآوردها درب  

) 4(ده و نتايج در جدول به كار برده شي مورد بررسي   ميزان توليد گوشت مرغ در دورهبر

 ريسك  مفهومش به ترتيب افزايش درθ و σافزايش در . است اده شدهد نشان براي هر دو الگو

 مقدار توليد گوشت مرغ σشود با افزايش مقدار  همان طور كه ديده مي.  استتوليدقيمت و 

پذير ميزان كاهش توليد در  بر اساس الگوي جمع. است براساس هر دو الگو كاهش يافته

متوسط كاهش . است  تن در نوسان بوده42/22 تا 58/0هاي مختلف بررسي متفاوت بوده از  ماه

پذير ميزان  براساس الگوي ضرب. است  تن بوده34/4د ماهانه براساس اين الگو ميزان تولي

متوسط كاهش . است  تن در نوسان بوده2/980 تا 08/101هاي مختلف از  كاهش توليد در ماه

  توليد گوشت مرغ برθبا افزايش مقدار. است  تن بوده83/395ميزان توليد بر اساس اين الگو 

هاي  ميزان كاهش توليد در ماه. است  يافتهكاهشي مورد بررسي  اساس هر دو الگو در دوره

 تن و بر اساس 07/32  تا 47/3پذير از  مختلف بررسي متفاوت بوده و براساس الگوي جمع

متوسط كاهش ميزان توليد . است  تن در نوسان بوده09/659 تا 5/105پذير از  الگوي ضرب



مطالب بيان .  تن بوده است07/296 و 08/8پذير به ترتيب  پذير و ضرب معبراساس الگوهاي ج

توان چنين استنباط كرد كه فعاليت توليد  شده سازگار با تئوري است و بر اين اساس مي

هاي قيمتي و توليدي بوده و ممكن است حتي  گوشت مرغ به مقدار زيادي تحت تاثير ريسك

در اين خصوص . ي ورشكستگي برساند  به مرحلهدر مواردي برخي از توليدكنندگان را

ي بازاريابي اين محصول و تنظيم بازار  هاي مرغداري براي فعاليت در زمينه آموزش تعاوني

ريزي نشده كه باعث افزايش ريسك  چنين دولت بايد از واردات برنامه هم. تواند مفيد باشد مي

  .براي توليدكنندگان مي شود، خودداري كند
  

 و θ و σσσσدر نتيجه تاثير گشتاورهاي ) تن(تغييرات در ميزان توليد گوشت مرغ . )4(جدول 
  براساس الگوهاي مطالعه  

  پذير الگوي ضرب  پذير الگوي جمع  پذير الگوي ضرب  پذير الگوي جمع
 گشتاور    ماه  سال

σ  
 گشتاور    θگشتاور

σ  
  θرگشتاو

  
  سال

  ماه
 گشتاور    

σ  
 گشتاور    θگشتاور

σ  
  θگشتاور

1  NA(1) NA NA NA  1  57/0-  7/4-  5/442-  7/137-  

2  NA NA NA NA 2  57/0-  4/3- 8/433- 4/105-  

3  NA NA NA NA 3  6/1-  4/3- 8/101- 5/117-  

4  15/4-  35/8- 5/189- 4/278-  4  7/2-  4/5- 4/117- 8/177-  

5  27/2-  3/7-  2/126-  5/232-  5  8/0-  2/6- 4/336- 174-  
6  16/3-  7/7-  3/144-  5/249-  6  1-  6/8- 1/412- 7/238-  

7  37/1-  9/8-  2/568- 2/255-  7  5/1-  10- 8/677-  1/290-  

8  8/1-  2/11- 8/694-  5/318-  8  2-  5/5- 3/119- 9/182-  

9  17/4-  4/12- 9/166- 7/387-  9  3-  9/5- 6/113- 7/199-  

10  95/3-  3/8-  5/189- 3/281-  10  1/2-  3/8- 7/822- 6/256-  

11  93/3-  5/7- 06/147- 9/250-  11  7/2-  3/25- 4/732- 4/645-  

1380  

12  4/5-  9- 9/198- 6/304-  

  
  
  
  
  
  

1383  

12  7/1-  07/32- 8/452- 9/736-  

1  6/10-  1/8-  7/456-  9/311-  1  7/1-  5/6- 2/980- 7/208-  

2  9/1-  5/8- 4/892- 1/256-  2  4/6-  7- 7/236- 251-  

3  5/1-  3/11- 2/617- 9/310-  3  1/7-  7/8- 9/266-  9/308-  

4  98/0-  6/11- 6/442- 1/301-  4  8-  5/14- 9/215-  2/462-  

5  42/1-  7/10- 3/617- 2/294-  5  15-  4/20- 9/350- 659-  

6  06/1-  5/3- 9/442- 5/108-  6  8/4-  7/13- 8/170- 4/426-  

7  68/0-  4/5- 6/425- 4/158-  7  9/1-  6/13- 5/716- 3/376-  

8  31/1-  7/5- 2/598- 173-  8  7/1-  7/9- 8/620- 4/277-  

9  83/7-  4/11- 8/287- 8/395-  9  9/2-  4/13- 9/980- 1/391-  

10  55/3-  5/10-  5/150- 8/336-  10  1/7-  8/13-  1/210- 445-  

11  76/3-  1/5- 140- 3/180-  11  6/7-  6/19- 4/230- 3/596-  

1381  

12  98/3-  4/6- 7/165- 5/224-  

  
  
  
  
  
  
  
  

1384  

12  4/22-  1/7- 3/656- 5/304-  



 و θ و σσσσدر نتيجه تاثير گشتاورهاي ) تن(تغييرات در ميزان توليد گوشت مرغ ). 4(دول ادامه ج
  براساس الگوهاي مطالعه  

  پذير الگوي ضرب  پذير الگوي جمع  پذير الگوي ضرب  پذير الگوي جمع
 گشتاور    ماه  سال

σ  
 گشتاور    θگشتاور

σ  
  θگشتاور

  
  سال

  ماه
 گشتاور    

σ  
 شتاور  گ  θگشتاور

σ  
  θگشتاور

1  1/6-  9- 9/247- 8/319-  1  3/6-  3/5- 1/351- 9/211-  

2  04/21-  3/12-  7/577- 6/470-  2  5/7-  5- 6/278- 6/159-  

3  1/1-  8/4- 2/851- 4/153-  3  5/2-  2/8- 101- 8/256-  

4  9/0-  3/4- 05/542- 8/130-  4  7/3-  9- 4/127- 4/287-  

5  6/1-  6/5- 5/777- 4/175-  5  1/2-  2/12- 4/821-  2/351-  

6  89/0-  1/7- 1/358- 8/199-  6  8/1-  9/12- 5/707- 7/359-  

7  26/1-  1/8- 6/523- 8/235-  7  3/3-  7/12- 9/120- 7/377-  

8  42/4-  11- 2/170- 4/358-  8  42/12-  5/9- 6/346- 1/344-  

9  58/3-  9- 7/160- 9/296-  9  6/19-  7/12- 3/514- 9/466-  

10  53/3-  4/11- 7/125-  6/353-  10  4/3-  8/4- 1/126- 7/165-  

11  1/3-  9/9- 9/107- 308-  11  7/4-  4/5- 7/185- 1/194-  

1382  

  

12  02/5-  4/14- 02/159- 6/450-  

  

  

  

  

  

  

  

1385  

12  3/2-  5/5- 976- 6/179-  

 -07/296  -83/395 -08/8  -34/4  ميانگين  - - - -  ميانگين

   هاي تحقيق يافته: ماخذ

1- NA يعني با توجه به اطالعات موجود قابل محاسبه نبوده است.  

    

  برθ و σي براي نشان دادن اثر نهايي گشتاورها 31 و 30 ابطورو  )3(جدول  برآوردها در  

 در  براي هر دو الگوده و نتايجبه كار برده شي مورد بررسي  شت گاو در دورهميزان توليد گو

 مقدار توليد σشود با افزايش مقدار  همان طور كه ديده مي. اده شده استدنشان ) 5(جدول 

ها افزايش  تر ماه ها كاهش ولي در بيش پذير در برخي ماه گوشت گاو بر اساس الگوي جمع

 03/1609هاي مختلف بررسي از  لگو تغييرات ميزان توليد در ماهبراساس اين ا. يافته است

متوسط افزايش ميزان توليد .  كيلوگرم افزايش در نوسان بوده است07/4608كيلوگرم كاهش تا 

براساس الگوي .  كيلوگرم بوده است16/346هاي مورد بررسي  براساس اين الگو در ماه

 46/169 تا 7/0كاهش يافته و كاهش توليد از  ميزان توليد σپذير با افزايش مقدار  ضرب

 2/32 براساس اين الگو  ماهانهمتوسط كاهش ميزان توليد. كيلوگرم در نوسان بوده است



پذير در تعداد   توليد گوشت گاو براساس الگوي جمعθبا افزايش    . كيلوگرم بوده است

براساس اين الگو تغييرات . ها افزايش يافته است هتر ما ها كاهش و در بيش محدودي از ماه

 كيلوگرم افزايش در 73/5 كيلوگرم كاهش تا 03/0هاي مختلف بررسي از  ميزان توليد در ماه

 01/1هاي مورد بررسي  متوسط افزايش ميزان توليد براساس اين الگو در ماه. نوسان بوده است

.  ميزان توليد كاهش يافته استθافزايش پذير با  براساس الگوي ضرب. كيلوگرم بوده است

 كيلوگرم در 25/0 تا 001/0هاي مختلف بررسي متفاوت بوده و از  ميزان كاهش توليد در ماه

 كيلوگرم بوده 07/0پذير  متوسط كاهش ميزان توليد براساس الگوي ضرب. نوسان بوده است

پذير و  براساس الگوهاي جمع θ و σ گشتاورهاي براساس مطالب بيان شده با افزايش. است

و ) ناسازگار با تئوري(ي مورد بررسي به ترتيب افزايش  پذير متوسط توليد در دوره ضرب

شايد به اين  θ و σي افزايش در مقدار گشتاورهاي  افزايش توليد در نتيجه. كاهش يافته است

باشد كه در مواردي خيلي از توليدكنندگان به طور سنتي تعدادي گاو شيري دارند و دليل 

هاي شيري فعاليت پرورش  دهند و يا اين كه در گاوداري هاي آن را پرورش مي گوساله

باشد، بنابراين توليدكنندگان توجه زيادي به  ي پرواري به عنوان يك فعاليت تكميلي مي گوساله

مت و توليد نداشته و ممكن است اين نوسانات حتا با افزايش توليد نيز بازار و نوسانات قي

ي مورد بررسي و مطالب بيان  با توجه به نوسانات موجود در مقادير توليد در دوره. راه شود هم

 اگر چه .تر با شواهد تجربي مطابقت دارد پذير بيش رسد نتايج الگوي ضرب شده به نظر مي

پذير ضمن توجه به  الگوي جمع) 1998فنگ و ووكينا،  -دونگ(ات براساس نتايج برخي مطالع

رسد توجه به نتايج هر دو الگو و شواهد  به نظر مي. شواهد تجربي ترجيح داده شده است

تجربي مناسب باشد و در مواردي كه هر دو الگو نتايج مشابهي داشته باشند، قضاوت كردن 

  .  تر است راحت
   



و  θ و σσσσدر نتيجه تاثير گشتاورهاي ) كيلوگرم(يزان توليد گوشت گاو تغييرات در م). 5(جدول 
  براساس الگوهاي مطالعه 

  پذير الگوي ضرب  پذير الگوي جمع  پذير الگوي ضرب  پذير الگوي جمع
  ماه  سال

 گشتاور  θگشتاور  σگشتاور
σ  

گشتاور 

θ  

  ماه  سال
 گشتاور  θگشتاور  σگشتاور

σ  
گشتاور 

θ  
1  NA(1) NA(1) NA NA 7  66/310-  14/1  84/28-  077/0-  
2  NA NA NA NA 8  9/729 74/0 86/26- 04/0- 

3  69/33 48/0  23/16-  03/0- 9  21/1017- 21/1  09/71- 05/0- 

4  16/2- 59/0 28/15- 06/0- 10  21/34 76/0 27/21- 06/0- 

5  56/68 08/2 62/19- 23/- 11  14/95 82/0 49/14- 1/0- 

6  31/503 77/0 35/20- 06/0- 

1383  

12  55/306 96/0 43/17- 09/0- 

7  28/20 09/1 01/25- 08/0- 1  NA NA NA NA 
8  62/450 92/0 42/23- 06/0- 2  NA NA NA NA 
9  72/66 43/1  37/24- 11/0- 3  NA NA NA NA 

10  85/316 12/2  7/31-  15/0- 4  41/253 86/1  59/28- 17/0- 

11  73/318 73/5 46/39- 46/0- 5  93/19 88/1 65/29- 18/0- 

1381  

12  29/887 71/0 34/27- 04/0- 6  02/724 72/0 09/31- 05/0- 

1  24/458 76/0 72/27- 04/0- 7  06/366- 36/1 48/65- 07/0- 

2  3/1609- 69/0 84/51- 03/0- 8  1/2515- 64/1 46/169- 06/0- 

3  51/587 39/0 09/21- 02/0- 9  09/1426 75/0 61/64- 03/0- 

4  09/151 6/0 04/27- 03/0- 10  9/165- 93/0 47/59- 05/0- 

5  64/78- 98/0 39/22- 08/0- 11  67/1234 52/0 4/43- 03/0- 

6  42/723 49/0 67/18- 03/0- 

1384  

12  07/4608 02/0 88/4- 0009/0- 

7  73/464- 63/0 64/27- 03/0- 1  67/1581 01/0 74/1- 001/0- 

8  42/32 69/0 49/21- 05/0- 2  14/1167 005/0 12/1- 001/0- 

9  36/282 98/0 89/20- 08/0- 3  61/667 03/0- 63/0- 009/0- 

10  92/301 18/2 18/28- 16/0- 4  29/631 02/0- 7/0- 009/0- 

11  76/212 29/3 46/33- 25/0- 5  3/790 01/0- 81/0- 01/0- 

1382  

12  19/620 55/1 54/32- 09/0- 

1385  

6  34/1130 03/0 38/1- 01/0- 

1  23/365- 61/1 5/49- 08/0- 7  48/751 006/0- 87/0- 01/0- 

2  73/1363- 78/1 86/114- 07/0- 8  51/683 01/0- 8/0- 009/0- 

3  98/542 29/2 6/108- 09/0- 9  NA NA NA NA 
4  6/2421 52/0 9/46- 02/0- 10  NA NA NA NA 
5  84/25- 68/0 8/46- 02/0- 11  NA NA NA NA 

1383  

6  6/102 46/4 5/16- 03/0- 

  

12  NA NA NA NA 
  -07/0  -2/32 01/1  16/346  ميانگين  -  -  -  -  ميانگين

   هاي تحقيق يافته: ماخذ
1- NAيعني با توجه به اطالعات موجود قابل محاسبه نبوده است .  

) 2(هاي  تاثير تغييرات قيمت گوشت مرغ و گاو بر ميزان توليد با توجه به اطالعات جدول  

همان طور كه ديده . نشان داده شده است) 6( محاسبه و در جدول 34 و 33و روابط ) 3(و 

 .شود براي گوشت مرغ براساس هر دو الگو با افزايش قيمت توليد كاهش يافته است مي



ي مورد بررسي و در نتيجه افزايش قيمت براساس الگوهاي  متوسط كاهش ميزان توليد در دوره

اين مطلب با تئوري اگر چه .  تن بوده است55/26و / 054پذير به ترتيب  پذير و ضرب جمع

سازگار نيست اما شايد به دليل نوسانات زياد قيمتي باشد و تاثير اين نوسانات در افزايش 

 و θ و σدر واقع افزايش در گشتاورهاي . و كاهش ميزان توليد بيان شد θو  σگشتاورهاي 

ث شده كه افزايش قيمت در مواردي نه تنها انگيزه براي به عبارتي ريسكي بودن فعاليت باع

براي گوشت گاو . تر را فراهم نكند، بلكه كاهش توليد را هم سبب شود افزايش توليد بيش

براساس هر دو الگو با افزايش قيمت توليد افزايش يافته است و اين مطلب سازگار با تئوري 

ي مورد بررسي و در نتيجه افزايش قيمت  رهدر دوماهانه متوسط افزايش ميزان توليد . است

  . كيلوگرم بوده است28/1 و 93/24پذير به ترتيب  پذير و ضرب براساس الگوهاي جمع
  

تغييرات در ميزان توليد گوشت مرغ و گاو در نتيجه تغييرات قيمت اين محصوالت و ). 6(جدول 

  براساس الگوهاي مطالعه
تغيير در ميزان توليد 

در ) تن(رغ گوشت م
نتيجه تغيير قيمت 

  گوشت مرغ

تغيير در ميزان توليد 
در ) كيلوگرم(گوشت گاو 

نتيجه تغيير قيمت گوشت 
  گاو

تغيير در ميزان توليد 
در ) تن(گوشت مرغ 

نتيجه تغيير قيمت 
  گوشت مرغ

تغيير در ميزان توليد 
) كيلوگرم(گوشت گاو 

در نتيجه تغيير قيمت 
  گوشت گاو

  ماه  سال

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير ضرب

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير ضرب

  ماه  سال

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير ضرب

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير ضرب

1  NA(1) NA - - 1  04/0-  15/24- 11/25 31/1  

2  NA 26/39- - - 2  03/0-  62/18-  9/35 8/1  

3  NA 19/44- - - 3  03/0- 26/16- 06/37 9/1  

4  08/0- 03/36- - - 4  03/0- 76/15- 84/21 04/1  

5  06/0-  35/31- - - 5  03/0- 59/20- 1/22 08/1  

6  06/0- 76/28- - - 6  04/0- 37/26- 6/18 93/0  

7  062/0- 28/32- - - 7  04/0- 35/25- 18/23 21/1  

8  07/0- 16/36- - - 8  04/0- 09/23- 41/18 93/0  

9  07/0- 36/35- - - 9  04/0- 97/20- 55/27 38/1  

10  07/0- 59/33- - - 10  04/0- 16/23- 2/25 29/1  

11  067/0- 59/31- - - 11  05/0-  96/23-  45/23 26/1  

1380  

  

12  077/0- 11/35- - - 

1383  

12  04/0- 6/22- 08/20 07/1  



تغييرات در ميزان توليد گوشت مرغ و گاو در نتيجه تغييرات قيمت اين ). 6(دول ادامه ج

  محصوالت و براساس الگوهاي مطالعه
تغيير در ميزان توليد 

در ) تن(گوشت مرغ 
نتيجه تغيير قيمت 

  گوشت مرغ

تغيير در ميزان توليد 
در ) كيلوگرم(گوشت گاو 

نتيجه تغيير قيمت گوشت 
  گاو

تغيير در ميزان توليد 
در ) تن(گوشت مرغ 

نتيجه تغيير قيمت 
  گوشت مرغ

تغيير در ميزان توليد 
) كيلوگرم(گوشت گاو 

در نتيجه تغيير قيمت 
  گوشت گاو

  ماه  سال

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير ضرب

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير ضرب

  ماه  سال

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير ضرب

الگوي 
  پذير جمع

الگوي 
  پذير بضر

1  09/0- 01/36- NA NA 1  04/0- 26/22-  NA NA 
2  056/0-  24/28- NA NA 2  05/0- 51/19- NA NA 
3  048/0-  92/24- 8/37 88/1  3  05/0- 12/21- NA NA 
4  04/0-  33/22- 83/37 94/1  4  05/0-  08/21- 61/29  61/1  

5  04/0- 97/21- 04/40 26/2  5  06/0- 49/22- 48/33  81/1  

6  046/0-  76/25- 45/33 71/1  6  04/0- 98/21-  22/29  4/1  

7  07/0- 11/39- 36 88/1  7  04/0- 61/19- 08/36  8/1  

8  06/0- 39/32- 91/30 6/1  8  04/0- 98/20- 59/56  71/2  

9  08/0-  68/33- 84/31 71/1  9  04/0- 55/23- 76/44  11/2  

10  07/0- 7/32- 1/31 7/1  10  05/0- 62/24- 66/51  49/2  

11  06/0- 36/31- 21/32 9/1  11  06/0-  7/25- 91/41  97/1  

1381  

12  08/0- 83/37- 42/23 18/1  

1384  

12  06/0- 38/25- 48/3  15/0  

1  08/0-  04/37- 57/19 1 1  06/0- 63/26- 11/3  14/0  

2  08/0-  04/33- 9/34 68/1  2  05/0- 14/22- 97/2  13/0  

3  05/0-  17/29- 51/25 23/1  3  04/0- 6/22- 78/2  14/0  

4  04/0- 94/20- 8/24 23/1  4  04/0- 7/22- 63/2  14/0  

5  04/0- 28/21- 34/27 43/1  5  04/0- 55/22- 61/2  14/0  

6  047/0- 03/26- 74/18 94/0  6  04/0- 37/20- 56/2  13/0  

7  06/0- 71/30- 94/24 24/1  7  04/0- 09/19-  48/2  13/0  

8  06/0- 48/30- 21/25 28/1  8  04/0-  35/18- 41/2  12/0  

9  06/0- 23/27- 35/22 18/1  9  05/0- 61/20- NA NA 
10  05/0- 61/25- 26/23 29/1  10  04/0- 45/22- NA NA 
11  05/0- 6/27- 11/24 38/1  11  05/0- 59/25- NA NA 

1382  

  

12  06/0-  27/29- 28/20 09/1  

1385  

12  04/0- 19/24- NA NA 
-55/26  -05/0  ميانگين  -  - - -  ميانگين  93/24  28/1 

  هاي تحقيق محاسبات و يافته: ماخذ

1- NAيعني با توجه به اطالعات موجود قابل محاسبه نبوده است .  

   



  نهادها پيشگيري و  نتيجه

در اين مطالعه وضعيت توليد گوشت مرغ و گاو در استان فـارس بـا توجـه بـه مخـاطرات                       

بررسـي  ) 2005(ن ناشي از قيمت و توليد اين محصوالت براساس روش موآويا آلقاليس             زما  هم

هـاي تـابع توليـد و بـرآورد آن نيـست و            در اين روش نيازي به شناسايي ويژگي      . و تحليل شد  

معـادالت تخمينـي بـراي دو فـرم         . براي تابع مطلوبيت مستقيم و غيرمستقيم قابل كاربرد اسـت         

 ايـن   نتـايج براسـاس   . بـرآورد و نتـايج  مقايـسه شـد         ) پذير    و ضرب پذير    جمع(معمول ريسك   

پذير داراي نتايج به تقريب مـشابهي در مـورد            پذير و ضرب    ، الگوهاي نبود اطمينان جمع    مطالعه

بـر اسـاس   .  و تغييرات قيمت بر ميزان توليد گوشت مـرغ بـوده اسـت       θ و   σتاثير گشتاورهاي   

ني افزايش ريسك قيمت و توليد مقـدار توليـد گوشـت             يع θ و   σنتايج، با افزايش گشتاورهاي     

پذير كاهش يافته     پذير و ضرب    ي مورد بررسي براساس هر دو الگوي ريسك جمع          مرغ در دوره  

در واقع  . براي گوشت مرغ براساس هر دو الگو با افزايش قيمت توليد كاهش يافته است             . است

اعث شده كه افزايش قيمت در مواردي نـه تنهـا انگيـزه بـراي               ب θ و   σافزايش در گشتاورهاي    

  . تر را فراهم نكند، بلكه كاهش توليد را هم سبب شود افزايش توليد بيش

با افـزايش   . نتايج به دست آمده براساس الگوهاي بيان شده براي گوشت گاو متفاوت است              

پذير در تمام دوره كاهش،       او بر اساس الگوي ضرب    ، مقدار توليد گوشت گ    θ و   σگشتاورهاي  

بـا  . ها افزايش يافته اسـت      ها كاهش و در برخي ماه       پذير در برخي ماه     ولي براساس الگوي جمع   

ي مورد بررسي و مطالب بيان شـده بـه نظـر     توجه به نوسانات موجود در مقادير توليد در دوره       

ـ    پذير مطابقت بيش    رسد نتايج الگوي ضرب     مي ا شـواهد تجربـي داشـته باشـد و ريـسك            تري ب

اما اين واقعيت در فراينـد توليـد گوشـت گـاو       . قيمت و توليد كاهش توليد را سبب شده است        

هـاي آن     وجود دارد كه خيلي از توليدكنندگان به طور سنتي تعدادي گاو شيري دارند و گوساله              

ي پـرواري بـه    ش گوسـاله  هاي شيري فعاليت پرور     دهند و يا اين كه در گاوداري        را پرورش مي  

بنابراين ممكن است چنين توليدكنندگاني توجه زيـادي بـه    . باشد  عنوان يك فعاليت تكميلي مي    

تـر بـوده و حتـا         در اين حالت نوسانات توليد كم     . بازار و نوسانات قيمت و توليد نداشته باشند       

پـذير   وي نبوي اطمينان جمع   بنابراين استفاده نكردن از الگ    . راه شود   تواند با افزايش توليد هم      مي



توانـد مفيـد باشـد و در           توجه به نتايج هـر دو الگـو مـي          .را نمي توان به طور قطع توصيه كرد       

از طرف ديگر    .تر است   مواردي كه هر دو الگو نتايج مشابهي داشته باشد، قضاوت كردن راحت           

تـر از   ده و كـم   زا بـو    ميزان مصرف گوشت گاو در الگوي غذايي مردم به تقريب ثابـت و بـرون              

تـر توليـد گوشـت گـاو را       تواند نوسانات كـم     ميزان مصرف گوشت مرغ است و اين مطلب مي        

 برخالف اين كه در مقايسه با توليد گوشت مرغ؛ فعاليت توليد گوشت گاو فعـاليتي               .سبب شود 

 36حدود  (ي الزم براي توليد گوشت گاو         با توجه به دوره   رسد، ولي     تر به نظر مي     با ريسك كم  

، امكان واكنش در اين دوره به خوبي ديده نـشده  ) ماه 60(هاي موجود     و محدود بودن داده   ) ماه

بـا توجـه بـه      . تر تكرار و نتايج ارزيابي شـود        ي طوالني   تر است مطالعه براي دوره      باشد، پس به  

نتايج، به منظور كاهش ريسك قيمت و توليد محصوالت مورد بررسي، افزايش توليـد و بهبـود                 

  : شود نهاهاي زير ارايه مي اي جامعه؛ پيش ت تغذيهوضعي

ي قيمـت و توليـد ماننـد خريـد محـصول هنگـام        هاي تثبيت كننـده   كارگيري سياست    به -1  

كاهش شديد قيمت و فرستادن به بازار هنگـام افـزايش قيمـت از طريـق بخـش خـصوصي و                     

نات گذشـته  در اين خصوص سياست حـدود قيمتـي بـا توجـه بـه نوسـا       . نظارت بخش دولتي  

تواند مدنظر باشد و ساختار بازار بايد بـه سـمتي پـيش رود كـه نهادهـاي غيردولتـي در آن                        مي

  .  تر شود تر و نقش بخش دولتي كم فعال

گذاري فروش محـصول و خريـد         ي قراردادهاي قيمت     فراهم كردن بستر الزم براي تهيه      -2  

گر قبل از توليد و       هاي بيمه   ريق شركت هاي اساسي و الزم براي توليد اين محصوالت از ط           نهاده

  . گيري براي توليد هنگام تصميم

ريزي نشده كه باعث افـزايش ريـسك بـراي توليدكننـدگان          دولت بايد از واردات برنامه     -3  

ي متغيـر      سياست حـدود قيمتـي و تعرفـه        كارگيري   به در اين خصوص  . شود، خودداري كند    مي

  .  ند مفيد باشدتوا براي كاهش ريسك قيمت و توليد مي

ي بازاريابي ايـن   هاي مرغداري و گاوداري براي فعاليت در زمينه تعاونياعضاي  آموزش  -4  

  .  محصوالت و تنظيم بازار
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