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   چكيده

اسـتان فـارس پرداختـه     و غلـه در گوشت  انواع عرضه و تقاضاي يك سيستم معادالت همزمان، به بررسي همزمان توابع از استفاده با تحقيق اين در
ها، بخشزير گوشت و غله، شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر عرضه و قيمت اين هاي زير بخشهدف اين مطالعه، تخمين توابع عرضه و قيمت . استشده

ها از الگوي تكانه تأثيري و تحليل جهت بررس. باشدگوشت و غله، با استفاده از تابع عكس العمل آني ميهاي زير بخشها و روابط بين تكانه تأثيربررسي 
VAR هاي درونزا از روش حداقل مربعـات  منظور محاسبه تمام ارتباطات داخلي بين متغيربه. تابع عكس العمل آني استفاده شده است، با تكيه بر تحليل

. دهـد هاي بازار روي بازار گوشت و غلـه را نشـان مـي   هدر نهايت ضرايب ايستاي تطبيقي تأثيرات نابرابر تكان. استفاده شد) 3SLS(اي تكراري سه مرحله
گذارند ولي تأثيرات زير بخش دام بر زير بخش زراعت بـه  دهد كه دو زير بخش دام و زراعت هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معناداري مينتايج نشان مي

 هاي موجـود در بـازار غلـه روي عرضـه و    بخش غله را نسبت به تكانههاي موجود در بازار گوشت، عرضه و قيمت زير بطوريكه تكانه. مراتب بيشتر است
  . سازدثر ميأبيشتر مت ،بخش گوشتزير قيمت 

  
  ، سيستم معادالت همزمان، تابع عكس العمل آنيVARتكانه، الگوي  :واژه هاي كليدي

JEL: C13, C21, C22   
  
  12مقدمه

جملـه   هـاي خـاص خـود از   سـبب ويژگـي  بخش كشـاورزي بـه  
سـاير   هـاي اساسـي بـا   داراي تفـاوت  ذيري از شرايط محيطي،پتأثير
صنعت دامپروري نيز كه جزئـي از بخـش    .هاي اقتصادي استبخش

هاي خاص خـود در مقايسـه بـا سـاير     داراي ويژگي كشاورزي است،
 .طلبـد مي اي را هاي جداگانهسياست هاي اقتصادي است وبخشزير

دامپـروري   زراعـي و  جهت ايجاد شـرايط الزم بـراي توسـعه بخـش    
 گـذار در سيسـتم عرضـه و   تـأثير هاي ضروري است ارتباط بين متغير

راه  از ايـن طريـق بتوانـد    گذارمورد توجه قرار گيرد تا سياست، تقاضا
). 12( خود تبيين كنداي رسيدن اين صنعت را به سمت اهداف توسعه

ندنـد  هاي اقتصادي به آن نيازمگذاران در بخشاز عواملي كه سياست
هـاي  متغيـر كننـدگان بـه تغييـرات    كننـدگان و مصـرف  واكنش توليد

گذار بايد آثار چنـدين متغيـر   يك سياست .هاستاقتصادي اين بخش
صـادرات و   واردات، مصـرف،  گذار در يكديگر مانند توليد،هدف تأثير

                                                            
 دانش فردوسي مشهد ودانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه به ترتيب  – 2و  1
  دانشگاه زابلوخته كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي مآ

  )Email: arkarbasi2002@yahoo.com: نويسنده مسئول -(*
 

  .)6( غيره را بداند
اي در زمينـه  تا به حال تحقيقات تئوريكي و تجربي قابـل توجـه  

ام، طيور و غله صورت گرفته است، از جمله كساني كه دراين زمينه د
بـا اسـتفاده از يـك مـدل     ) 10(اند، اندرسون و تراپ مطالعاتي داشته

تعادل جزئي به بررسي تأثير تغييرات قيمت غله بر قيمت خوراك گاو 
دهنـدگان گـاو در تهيـه برنامـه     پرداختند، نتايج نشان داد كه پرورش

از نظـر اقتصـادي نسـبت بـه تغييـرات قيمـت غلـه        غذايي دامشـان  
با استفاده از سيستم معادالت همزمان به بررسي ) 11(جان  .حساسند

عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي انواع گوشت و غله و بررسي روابـط  
ها پرداخت و با استفاده از تابع عكس العمـل تحريـك   بين بخشي آن

ر مورد بررسي قـرار داد،  هاي هر بخش را روي بخش ديگتأثير تكانه
مطالعات او نشان داد كه بخش غلـه نسـبت بـه تغييـرات در بخـش      

، )12(پونيخ و هالت . تر است تا بخش گوشت دامگوشت مرغ حساس
ترجيات مصرف انواع گوشت را در جنوب آفريقا با تخمين توابع تقاضا 

ــتفاده از روش  ــا اس ــورد بررســي 4MLو  3SUREب ــرار  م ــدق  .دادن
در زمينـه تخمـين عرضـه و     متعـددي در ايـران مطالعـات   همچنين 

                                                            
3- Seemingly Unrelated Regression Estimation 
4- Maximum Likelihood 

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزينشريه
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، به تحليل )5( باشد، كه دراين زمينه جعفريتقاضاي انواع گوشت مي
تابع عرضه انواع گوشت در ايران با اسـتفاده از مـدل بـازار چندگانـه     
پرداخت نتايج مطالعات او نشان داد كه، قيمت عمده فروشي و درآمد 

يك از انواع گوشت داشته و هر سه نوع  سرانه اثر مثبت بر عرضه هر
. كنندبطور جايگزين با يكديگر عمل مي) مرغ، قرمز و ماهي(گوشت 

شاخص قيمت واردات و خالص واردات انواع گوشت بر عرضه داخلي 
گيـري از  با بهره) 1(بخشوده . ها مؤثر استو قيمت عمده فروشي آن

شـت در ايـران   و تقاضاي گو يك سيستم معادالت همزمان به عرضه
نشـان داد كـه معـادالت تقاضـاي      يج حاصل از تحقيقات، نتاپرداخت

هاي برونزا شـامل قيمـت   انواع گوشت قرمز ارتباط سيستمي با متغير
قرشـي  . اسـت شـته محصول، قيمت كاالي جانشين و درآمد سرانه دا

اده از به برآورد تقاضاي انـواع گوشـت در ايـران بـا اسـتف     ) 6( ابهري
دهنده جـايگزيني  نتايج نشان. آل پرداختندي تقريبا ايدهسيستم تقاضا

همچنين گوشت قرمز و . بين گوشت قرمز با گوشت مرغ و ماهي بود
هـاي ضـروري در سـبد    ساير انواع گوشت نيز خود را در رديف كـاال 

كريمي و راشـدي  . مصرفي كاالهاي خوراكي خانوار شهري نشان داد
زمان بـه بررسـي اثـرات متقابـل     با استفاده از روش معادالت هم) 7(

ها نشان نتايج مطالعات آن. توليد و صادرات در اقتصاد ايران پرداختند
نفتـي و توليـد ناخـالص داخلـي هـر دو بـر روي       داد كه صادرات غير

وليـد ناخـالص   ت گذارند ولي تـأثيرات معني داري ميات تأثيريكديگر 
ز طـرف ديگـر،   ا. نفتي به مراتب بيشـتر اسـت  داخلي بر صادرات غير

هاي پولي مانند نرخ ارز و نرخ مبادلـه در كنـار عـواملي    ات متغيرتأثير
مانند كار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيـز  

تحليـل قـرار گرفتـه و چگـونگي ارتبـاط و       محاسبه و مورد تجزيه و
  . گرددات هر يك تعيين ميتأثيرميزان 

بـع عرضـه و قيمـت گوشـت دام،     ، تخمـين توا هدف اين مطالعه
گوشت مرغ و غله، شناخت و تحليل عوامل مؤثر بر عرضـه و قيمـت   

روي هـر   هابخشزير و روابط بين  هاتكانه تأثيرها، بررسي اين بخش
  .باشدمي بخش، با استفاده از تابع عكس العمل آنيزير  3

  

  هامواد و روش
-صـرف گذار نيـاز دارد كـه واكـنش كشـاورزان و م    يك سياست

 .هاي اقتصادي وغير اقتصادي بشناسدكنندگان را به تغييرات وضعيت
 بايد آثار موجـود بـر چنـدين متغيـر هـدف از جملـه توليـد،        همچنين
هاي اساسي ممكن اسـت  اين متغيير .غيره را بداند واردات و مصرف،

به منظور محاسبه تمام ارتباطـات داخلـي بـين     .درونزا يا برونزا باشند
. درونزا بايستي تمام معادالت را بصورت همزمان حل كـرد هاي متغير

يـا   هاي يك معادلـه تكـي و  روشي كه الزم است براي برآورد پارامتر
در . يك سيستم معادالت استفاده كرد به هدف تحقيـق بسـتگي دارد  

هاسـت و بكـارگيري روش   اين تحقيق هدف بررسي رابطه بين متغير
هـا  و ناسـازگاري برآوردگـر   حداقل مربعات معمولي منجـر بـه اريـب   

اي از اينرو با توجه به اينكه روش حداقل مربعات سه مرحلـه . شود مي
تـرين محسـوب   هاي سيستمي جـامع در بين روش )3SLS(1تكراري 

در سيستم معادالت همزمان به علـت   .)6(شود از آن استفاده شد مي
ك جهت بررسي خوبي برازش هر ي(1,∞-) در فاصله R2 تغيير آماره

اسـتفاده    carter-nagerديگري موسـوم بـه   R2 از معادالت از آماره 
 MSE معادله دراين اين آماره به شكل زير تعريف مي شود،. شودمي

  ).9(واريانس متغير وابسته است  ∂ 2Y و ميانگين مربع خطا
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، بـا  2VARهمچنين در اين مطالعه براي بررسي روابط ازالگوي
تابع عكـس  . كيه بر تحليل تابع عكس العمل آني استفاده شده استت

العمل آني، تحريك ناشي از تكاني به انـدازه يـك انحـراف معيـار را     
  .دهدهاي درونزا نشان ميروي مقادير جاري وآينده متغير
) 11(گرفتـه از مـدل پيشـنهادي جـان     در معادالت زيـر كـه بـر   

هاي گوشـت دام، گوشـت   شباشد معادالت عرضه و قيمت در بخ مي
كه به عنوان نماينـده زيـر بخـش دام و زراعـت انتخـاب       مرغ و غله

  :آورده شده است اند،شده

  1غله :الف
PFTQICPCQC                                                                :عرضه غله) 1( 4321 )1(             
  :لهغ قيمت) 2( 

)1()1()1( 12111098765  PGMPSSPFPHWPCQICQCPC   
  بخش گوشت گاو: ب

)1()1()1(                               :عرضه گوشت گاو)3( 54321  QSSPFPCPSSQSS        
PKSPPSQSSPSS                               :گوشت گاو قيمت) 4( 9876                                          

   بخش گوشت گوساله : ج

                                                            
1- Three-Stage Least Squares 
2- Vector Auto-Regressive  
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)1()1()1(                                             :ه گوشت گوسالهعرض)5( 4321  PCQFPFQF       
)1()1(                                                   :گوشت گوساله قيمت) 6( 8765  PIPSSQFPF         

  بخش گوشت گوسفند :د
)1()1()1(                                :عرضه گوشت گوسفند)7(  4321  QGMPCPGMQGM               

       )1(765  PEGQGMPGM    :ه                                                              :گوشت گوسفند يمتق)8(

  بخش گوشت مرغ
)1()1()1(                                        :عرضه گوشت مرغ)9( 4321  QHWPCPHWQHW        
PFPEGPKSPEHQHWPHW:مرغ گوشت قيمت)10( 1098765 )1()1()1(    

  .آمده است 1تعريف هر يك از اين متغيرها در جدول 
 

  تعريف متغيرها -1جدول 
  PHW                                    قيمت هر كيلو گوشت مرغ QC                        ):                    تن(ميزان توليد غله
  QIC                      :                         ميزان واردات غله QF              ):                تن(ت گوسالهميزان توليد گوش

  PFT                            :            ازتقيمت هركيلو كود QSS               ):                  تن(ميزان توليد گوشت گاو
  PI                           :                                 نرخ بهره QGM                             ):تن(ليد گوشت گوسفندميزان تو

 PPS قيمت هر كيلو گوشت گاو توليدكننده QHW                ):               تن(ميزان توليد گوشت مرغ

  PKS                    :          قيمت هر كيلو گوشت گاو زنده PC                                    :          قيمت هركيلو غله
 PPG قيمت هر كيلو گوشت گوسفند توليدكننده PF                   :             قيمت هر كيلو گوشت گوساله

 PEG                                   :قيمت هر كيلو گوسفند زنده PSS                 :                 قيمت هر كيلو گوشت گاو

 PEH                                       :مرغ زندهكيلوهرقيمت PGM            :                قيمت هر كيلو گوشت گوسفند

  
  نتايج و بحث

يمــت هركــدام از نتــايج تخمــين همزمــان معــادالت عرضــه و ق
در ادامـه آمـده   1358-1387هاي ساالنه محصوالت با استفاده از داده

بـا  . انـد  تخمين زده شده3SLS ضرايب الگو با استفاده از روش . است
كه نتايج را براي عرضه و قيمت غلـه نشـان    2 توجه به جدول شماره

3 ، 4، 5دهـد بـه جـز ضـرايب     مـي   ، 712و ، سـاير   
توجه به اين جدول با. باشندميمعني دار % 95حداقل در سطح  ضرايب

داري بين قيمت يك دوره قبل غله رابطه مثبت و معني% 95در سطح 
ت كـه بـاال   ، اين موضوع تعيين كننده اين اسـ و عرضه غله وجود دارد

بودن قيمت باعث تشويق توليدكننده به توليـد بيشـتر در دوره بعـدي    
شـود كـه   در رابطه بدست آمده براي قيمت غله مشاهده مـي . شودمي

داري بين قيمت يك دوره قبل غله، رابطه مثبت و معني% 95درسطح 
فروشي گوشـت گوسـاله،   فروشي گوشت مرغ، قيمت خرده خردهقيمت 

ي يك دوره قبل گوشت گاو نسـبت بـه قيمـت غلـه     فروش قيمت خرده
رفتن قيمت گوشت منجر به باال رفتن قيمـت   وجود دارد، بنابراين باال

همين سطح رابطه منفـي و   ، همچنين درغله در اين استان شده است
  .داري بين ميزان توليد غله نسبت به قيمت غله وجود دارد معني

ـ    3 با توجه به جدول شـماره  راي عرضـه و قيمـت   كـه نتـايج را ب
8شـود كـه بجـز ضـرايب     دهد مشاهده ميگوشت گاو نشان مي , 

7 , 6 در . انـد دار بدست آمـده معني% 95، ساير ضرايب در سطح
-رابطه مثبـت و معنـي  % 95شود كه در سطح اين جدول مشاهده مي

فروشي يك دوره قبل گوشت گاو، ميزان توليـد  دهداري بين قيمت خر
كـه   يك دوره قبل گوشت گاو با ميزان عرضه گوشت گاو وجـود دارد 

بيان كننده اين موضوع است كه افزايش قيمت گوشـت در يـك دوره   
، كنـد باعث تشويق توليدكننده به ميزان توليد بيشتر در سال بعـد مـي  

يـك دوره قبـل غلـه،     داري بـين قيمـت  همچنين رابطه منفي و معني
فروشي گوشت گوساله با ميزان عرضه گوشت گـاو وجـود   قيمت خرده

دارد كه بيانگر اين مطلب است كه افزايش قيمت غله به عنـوان يـك   
دارد تـا در  نهاده در توليد گوشت گاو، توليدكننده گوشت را بـر آن مـي  

  .دوره بعد ميزان توليدش را بكاهد
فروشي گوشت گوساله با گوشت همچنين رابطه بين قيمت خرده 

گاو نشان دهنده اين است كه گوشت گوساله به عنوان جانشيني براي 
در رابطـه بدسـت آمـده بـراي قيمـت      . شـود گوشت گاو محسوب مي

رابطـه مثبــت و  %  95شــود كـه درســطح  گوشـت گـاو مشــاهده مـي   
كيلو گوسفند زنده و قيمت هر كيلو گاو زنده  قيمت هر داري بين معني
همچنين درهمين سـطح   .فروشي گوشت گاو وجود داردمت خردهبا قي

گوشت گاو نسبت به قيمـت   داري بين ميزان توليدرابطه منفي و معني
  .فروشي گوشت گاو وجود داردخرده
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  نتايج حاصل از تخمين براي غله -2جدول

 ضريب متغير نام متغير ضريب انحراف معيار tآماره احتمال
 1  ضريب ثابت      17/5 57/2 01/2 5/0

04/0 08/2  04/43 78/8 PC (-1)  2 

06/0 87/1- 76/5 8/1 -  QIC 3 

13/0 51/1 5/1 28/2 PFT  4 

 5  ضريب ثابت -07/26 05/755 -03/0  97/0

0000 4/82- 1/0 482/0- QC  6 

4/0 084/0 098/0 083/0- QIC  7 

0000 61/7 633/0 81/4 PC (-1) 8 

0000 88/9 041/0 04/0 PHW  9 

0000 11.5  026/0 13/0 PF  10 

01/0 53/2 057/0 14/0 PSS (-1)  11 

06/0 9/1 075/0 14/0 PGM (-1)  12 

66.1DW                  94.0cnR 2                            94.0R 2   
  

  نتايج حاصل از تخمين براي گوشت گاو -3جدول 
  ضريب متغير نام متغير ضريب انحراف معيار tآماره احتمال

  1  ضريب ثابت 37/9 01/1037 36/10 37/0
04/0 04/2 01/0 027/0 PSS (-1)  2  

0003/0 86/3- 32/0 24/1- PC (-1)  3  
009/0 71/2- 01/0 03/0- PF  4  
05/0  2 16/0 33/0- QSS (-1)  5  

  6  ضريب ثابت 56/18 1/1497 1/0 0000
36/0  9/2 -  2/4 32/12- QSS 7 

69/0 3/2 3/1 22/3 PPS  8  
03/0 1/2 4/2 27/5 PKS  9  

              88.0R2               89.0cnR2               45.2DW  
  

كه نتـايج تخمـين عرضـه و قيمـت گوشـت       4با توجه به جدول 
، سـاير  8ب شود كه بجز ضـري دهد مشاهده ميگوساله را نشان مي

با توجه به اين جدول، . دار بدست آمده اند معني% 95 ضرايب در سطح
فروشي يـك  داري بين قيمت خرده رابطه مثبت و معني% 95در سطح 

دوره قبل گوشت گوساله، ميزان توليد يك دوره قبل گوشت گوساله با 
ميزان عرضه گوشـت گوسـاله وجـود دارد، همچنـين رابطـه منفـي و       

داري بين قيمت يك دوره قبـل غلـه بـا ميـزان عرضـه گوشـت       معني
در رابطه بدست آمده براي قيمت گوشـت گوسـاله   . گوساله وجود دارد

داري بين قيمت رابطه مثبت و معني% 95سطح شود كه در مشاهده مي

فروشي گوشـت گوسـاله وجـود    فروشي گوشت گاو با قيمت خرده خرده
داري بـين ميـزان    دارد، همچنين درهمين سطح رابطه منفـي و معنـي  

فروشـي گوشـت گوسـاله     توليد گوشت گوساله نسبت به قيمـت خـرده  
  .وجود دارد

عرضـه و قيمـت    كـه نتـايج تخمـين    5با توجه به جدول شـماره  
شـود كـه بجـز ضـريب     دهد مشاهده مـي گوشت گوسفند را نشان مي

5 , 4 ،  انـد دار بدسـت آمـده  معنـي % 95 ساير ضـرايب درسـطح .
رابطـه  % 95شـود، در سـطح   همانطور كه در اين جدول مشـاهده مـي  

گوسفند با ميـزان   داري بين قيمت يك دوره قبل گوشتمثبت و معني
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عرضه گوشت گوسفند وجود دارد به اين مفهوم كه هر چه قيمت يك 
دوره قبل گوشت گوسفند افزايش يابد ميزان عرضه گوشت گوسفند در 

در اين معادله همچنـين رابطـه منفـي     ،سال بعد افزايش خواهد يافت
داري بين قيمت يك دوره قبـل غلـه و ميـزان عرضـه گوشـت      ومعني

و توليدكننده گوشت گوسفند ميزان توليـدش را در   د داردگوسفند وجو
همچنـين در رابطـه   . كاهـد نتيجه افزايش قيمت نهاده غذاي دام مـي 

شود كه درسـطح  بدست آمده براي قيمت گوشت گوسفند مشاهده مي
كيلـو   داري بين قيمـت يـك دوره قبـل هـر    رابطه مثبت و معني 95%

 ،وسـفند وجـود دارد  فروشـي گوشـت گ  گوسفند زنـده و قيمـت خـرده   
 همچنين درهمين سطح رابطه منفي و معني داري بـين ميـزان توليـد   

فروشي گوشـت گوسـفند وجـود    گوشت گوسفند نسبت به قيمت خرده
  .دارد

كـه نتـايج تخمـين عرضـه و قيمـت       6با توجه به جدول شـماره  
10شود كه بجز ضرايب دهد مشاهده ميگوشت مرغ را نشان مي , 

5 , 3   بدسـت آمـده انـد    دارمعنـي % 95، ساير ضـرايب درسـطح .

رابطه مثبت % 95شود، در سطح همانطور كه دراين جدول مشاهده مي
فروشي يك دوره قبل گوشت مرغ، مقدار داري بين قيمت خردهو معني

بـه   .رغ وجود دارديك دوره قبل گوشت مرغ با ميزان عرضه گوشت م
همين ترتيب در رابطه به دست آمده براي قيمت گوشت مرغ در سطح 

داري بين قيمت هركيلو مرغ زنده يـك دوره  رابطه مثبت و معني% 95
قبل، قيمت هركيلو گاو زنده و قيمت هركيلو گوسفند زنـده يـك دوره   

فروشي گوشت مرغ وجود دارد، درايـن رابطـه تنهـا    قبل با قيمت خرده
فروشـي گوشـت مـرغ رابطـه     با قيمت خرده% 95تغيري كه درسطح م

  .باشدداري دارد مقدار توليد يك دوره قبل ميمنفي و معني
بـه   6تـا   1هـاي  نمودارتوجه به نتـايج حاصـل از    در اين بخش با

بـراي  . پردازيمهاي برونزا ميالعمل تكانه ناشي از متغير بررسي عكس
پايداري در مدل مورد بررسي قرار گيرد،  استفاده از اين تابع بايد شرط
هـاي  اين است كه قدرمطلق ريشه VAR شرط پايداري در يك مدل

  ).9(مشخصه در مدل همگي كوچكتر از يك باشند 

  
  نتايج حاصل از تخمين براي گوشت گوساله -4جدول

  ضريب متغير نام متغير ضريب انحراف معيار tآماره احتمال
  1  ضريب ثابت 93/4 88/1 62/2 012/0
03/0 13/2 024/0 052/0 PF (-1)  2  
35/0 92/2 19/0 55/0 QF (-1)  3  
01/0 54/2- 47/0 19/1- PC(-1)  4  
  5  ضزيب ثابت 37/9 66/2 52/3 59/0
004/0 03/3- 31/1 99/3- QF 6 

0000 72/4  13/0 63/0 PSS (-1)  7  
56/0 58/0- 25/0 14/0-  PI (-1) 8 

                          83.0R2                   31.2DW                            85.0cnR2                                    
  

  نتايج حاصل از تخمين براي گوشت گوسفند -5جدول 
  ضريب متغير نام متغير ضريب انحراف معيار tآماره احتمال
  1  ضريب ثابت 9/2 31/0 16/9 0000

001/0 4/3 009/0 03/0 PGM (-1)  2  
009/0 72/2- 15/0 41/0- PC (-1)  3  
63/0 48/0 019/0  009/0 QGM (-1)  4  
  5  ضريب ثابت 75/9 01/775 25/1 21/0
023/0 34/2- 1/0 23/0- QGM 6 

0000 22/9  06/0 05/2 PEG (-1)  7  
                                  57.2DW                 94.0cnR2                 93.0R2   
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 نتايج حاصل از تخمين براي گوشت مرغ -6جدول 

  ضريب متغير نام متغيرضريب انحراف معيارtآماره احتمال
 1  ضريب ثابت  55/11 73/4 44/2 01/0

003/0 09/3 5/0 55/1 PHW (-1)  2 

11/0 61/1- 32/2 76 /3-  PC (-1) 3 

02/0 39/2 2/0 5/0 QHW(-1)  4 

 5  ضريب ثابت       74/2 18/0 81/1 07/0

04/0  02/2- 67/0 38/0-  QHW(-1)  6 

004/0 03/3 64/0 05/2 PEH (-1) 7 

008/0 73/2 63/0 75/1 PKS 8 

0000 74/8 29/0  58/2 PEG (-1) 9 

729/0 34/0-  0.079 02/0- PF 10 

                                               57.1DW                      85.0cnR2                     84.0R2  
 

توانـد وارد  تنها زماني كه پايداري يك الگو بـه اثبـات برسـد مـي    
بـا توجـه   . ابع عكس العمل آني استفاده كردمرحله تخمين شود و از تو

اي به اندازه يـك انحـراف معيـار    تكانه تأثير، كه 6تا  1هاي نموداربه 
هـاي  دهـد ريشـه  هاي درونزا نشان مـي  متغيرهاي برونزا را روي متغير
سـاله را بـراي   15مسيري  6تا  1نمودار . مشخصه به دست آمده است

-هاي اقتصادي روي متغيرتكانه يرتأثكند، هاي درونزا حاضر ميمتغير
 8 هاي مشخصه موجود در جـدول شـماره  هاي درونزا همگرا به ريشه

قـدر  . قابل مشـاهده اسـت   7طور كه در جدول شماره همان. باشندمي
تغيير پيـدا كـرده اسـت كـه       92/0و 005/0ها بين دامنه مطلق ريشه
يـك   كه كـوچكتر از  VAR دهد شرط پايداري در يك مدل نشان مي

  .باشد برقرار است ها ميبودن قدرمطلق ريشه
هاي مشخصه كوچكتر از يك اسـت  حال كه قدرمطلق همه ريشه

ست و بعد از وارد گيريم كه مدل مورد بررسي يك مدل پويانتيجه مي
هـاي درونـزا در   شدن تكانه به آن پس از مدتي سرعت تغيير در متغير

  .تكانه متوقف خواهد شد تأثيرنتيجه 

ها مورد بررسي قرارگرفت كـه  تكانه تأثيراين مطالعه همچنين در 
قابل مشـاهده اسـت،    6تا  1 هاينمودار و 7نتايج آن درجدول شماره 

قيمـت  هاي كود ازت و هاي افزايش در قيمتتكانهفقط جهت اختصار 
باتوجـه بـه   . شده است آورده به صورت نمودارييك كيلو گوشت گاو 

كه در نتيجه تكانه حاصل ازافـزايش قيمـت    شودمشاهده مي 1 نمودار
تـا  10تكانـه در بخـش غلـه در فاصـله زمـاني       تأثيركود ازت سرعت 

بخش غله به تعادل بلندمدت  12سال رو به كاهش بوده و در سال 12
در بخـش  قابل مشاهده است  2طور كه در نمودار همانخواهد رسيد، 

-8ازت در فاصله  افزايش قيمت كود تكانه حاصل از تأثيرگوشت گاو 
رسد، و به همـين ترتيـب   مدت ميسال متوقف شده و به تعادل بلند 4

سـال، بخـش گوشـت     9-10بخش گوشت گوسـاله در فاصـله زمـاني   
كـه در  بخش گوشت مـرغ  در سال و  12-14گوسفند درفاصله زماني 

سـال   5/7-8در فاصله زمـاني  ها نشان داده شده، تأثير تكانه 3نمودار 
  .د مدت خواهند رسيدبه تعادل بلن

  
  هاي اقتصاديتكانه تأثير هاي مشخصه بدست آمده ازريشه -7جدول 

  متغيرهاي مستقل  متغيرهاي وابسته
  ميزان واردات غله  قيمت غله  قيمت گوشت مرغ قيمت گوشت گوسفند قيمت گوشت گاو قيمت كود ازت  
  -54/0  -85/0  75/0 83/0 92/0 88/0  قيمت غله
  24/0  12/0  38/0 58/0 71/0 -08/0  عرضه غله

  29/0  27/0  17/0 -22/0 -24/0 44/0  قيمت گوشت گاو
  21/0  36/0  -46/0 -64/0 63/0 -25/0  قيمت گوشت گوساله
  45/0  -38/0  -06/0 -005/0 04/0 12/0  عرضه گوشت گوساله
  23/0  005/0  75/0 75/0 5/0 48/0  قيمت گوشت گوسفند
  04/0  -25/0  -07/0 09/0 16/0 06/0  عرضه گوشت گوسفند

  02/0  2/0  05/0 -38/0 05/0 -09/0  قيمت گوشت مرغ
  13/0  -36/0  16/0 -15/0 01/0 07/0  عرضه گوشت مرغ

  هاي تحقيق يافته:ماخذ   
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   :2نمودار                       :                         1نمودار    

  
     :     4نمودار         :                               3نمودار     

  
    :6نمودار                                       :5نمودار       

     
  

شود كه در نتيجـه تكانـه حاصـل    مشاهده مي 4 نموداربا توجه به 
تكانه در بخش غلـه   تأثيرگوشت گاو سرعت  قيمت هر كيلوازافزايش 

مـدت  عادل بلندسال رو به كاهش بوده و به ت 10تا  3در فاصله زماني 
تكانه حاصل ازافزايش قيمـت   تأثيرخواهد رسيد، در بخش گوشت گاو 

سـال متوقـف شـده و بـه تعـادل       4-6گوشت گاو، در فاصله  هر كيلو
و به همين ترتيب بخش گوشت گوساله در فاصـله   بلندمدت مي رسد،

سـال   8-9سال، بخش گوشت گوسـفند درفاصـله زمـاني     5-6زماني
سال به تعادل 12-15وشت مرغ در فاصله زماني و بخش گ) 5نمودار (

  .)6نمودار ( مدت خواهند رسيدبلند
هـا،  هاي بدست آمده از بررسي تأثير تكانـه با توجه به نمودارحال 

، از پرداخته شـده اسـت  به مقايسه ضرايب و بررسي اثرات بين بخشي 
باشـد، بـه ويـژه    اهداف مهم اين تحقيق بررسي روابط بين بخشي مي

دام روي قيمـت فـروش و   هاي برونزا در بخش تكانه تأثيركه آيا اين 
هـاي برونـزاي بخـش    تكانـه  تأثير، شبيه به مقدار توليد بخش زراعت

  باشد؟ مي بخش دامهاي فروش و ميزان توليد روي قيمت زراعت
نتـايج ناشـي از   شـود،  مشاهده مـي  7طور كه در جدول همان    

هاي مشخصـه قيمـت   است كه ريشه ها نشان دهنده اينبررسي تكانه

، 92/0هاي گاو، گوسفند و مرغ بر روي قيمت غله بـه ترتيـب   گوشت
 38/0و  58/0، 71/0و بر روي عرضه غلـه بـه ترتيـب     75/0و  83/0
هاي مشخصه قيمـت غلـه و ميـزان    باشند و به همين ترتيب ريشهمي

، بـر روي قيمـت   29/0و 27/0واردات غله بر روي قيمت گوشت گـاو  
 005/0، بر روي قيمت گوشت گوسـفند  21/0و  36/0گوشت گوساله 

بنـابراين  . باشـند مي 02/0و  2/0و بر روي قيمت گوشت مرغ  23/0و
بخشـي بخـش دام روي عرضـه و    نسبت اثرتوان نتيجه گرفت كه مي

روي  زراعـت  بخشـي بخـش  بيشتر ازنسـبت اثـر  بخش زراعت قيمت 
انـواع گوشـت ميـزان    از بـين   .باشـد مـي  بخـش دام  عرضه و قيمـت 

اثربخشي تغييرات بخش گوشت گاو بـر روي بخـش غلـه بـه عنـوان      
طور كه در ايـن جـدول قابـل    همان. نماينده بخش زراعت بيشتر است

هاي بخش گوشت گاو روي قيمـت و مقـدار   تكانه تأثيرمشاهده است 
  . باشدبخش گوشت گوسفند و مرغ مي تأثيرمتجاوز از و  92/0غله 

  
  گيري بحث و نتيجه

هاي درونزا و برونزاي سيستم در پايان با توجه به روابط بين متغير
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از آن . تـوان اشـاره كـرد   معادالت برآورد شده به چند ارتباط مفيد مـي 
داري بين ميـزان عرضـه   جمله درمورد عرضه انواع گوشت رابطه معني

قيمت فروش يك دوره قبل و قيمت يـك دوره   گوشت با مقدار توليد،
گيري براي توليـد و  كننده بايد در تصميمه وجود دارد، لذا توليدقبل غل

هاي نسبي محصـول  عرضه اين محصوالت، اطالعات موجود از قيمت
. نظر قـرار دهـد  توليد شده و قيمت نهاده بكار رفته در روند توليد را مد

هاي موجـود در  دهد كه تكانهها نشان مينتايج حاصل از بررسي تكانه

هاي موجود را نسبت به تكانه زراعترضه و قيمت بخش ، عبخش دام
سازد، بيشتر متأثر مي دامروي عرضه و قيمت بخش بخش زراعت در 

هاي بخش گوشت گاو روي قيمت و مقـدار غلـه   تكانه تأثيرهمچنين 
 بنـابراين  .باشـد بخـش گوشـت گوسـفند و مـرغ مـي      تأثيرمتجاوز از 
 ي اقتصـادي نيازمندنـد  هادر بخشگيري جهت تصميمگذاران سياست

دي بررسـي  اهاي مختلف را به تغييرات اقتصمتقابل بخشواكنش  كه
  . هاي خود اتخاذ نمايندگيريكرده و نتايج حاصل را در تصميم
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