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  چكيده

اگرچه مطالعـات مختلـف   . باشدرفتار عوامل بازاريابي مرتبط ميفروشي و همچنين تقاضاي روبروي واحد توليدي به لحاظ تئوريكي به تقاضاي خرده
در اين مطالعه كشش تقاضاي مشتق شـده  . كننده توجه شده استاند اما كمتر به تقاضا در سطح توليدتقاضا را در سطح خرده فروشي مورد توجه قرار داده

 1363-91بـراي دوره زمـاني    (SURE)هـاي ظـاهرا نـامرتبط    رگرسيون گوشت گوسفند، گاو و گوساله و مرغ در سيستم كامل تقاضاي گوشت بصورت
اي در فرآيند تبديل و بازاريابي گوشت آماده طـبخ در سـطح خـرده فروشـي محسـوب      گوسفند، گاو و گوساله و مرغ زنده به عنوان نهاده. تخمين زده شد

هـاي  باشد، لذا در اين مطالعه كشش جانشيني بين دام و نهادهيابي مرتبط ميشوند بنابراين تقاضاي مشتق شده با تقاضاي خرده فروشي و عوامل بازار مي
مشتق شـده لحـاظ   ها در تخمين كشش تقاضاهاي اين كشش. محاسبه شد 32/0و مرغ  38/0، گاو و گوساله 26/0بازاريابي معنادار بوده و براي گوسفند 

مشتق كشش تقاضاهاي نشان داد كه  نتايج. مقايسه قرار گرفتمورد ) هاي بازاريابينهادهثابت فرض شدن سهم (ي بازاريابي حاشيهشد و با روش سنتي 
، گـاو و گوسـاله   -922/0كشش خودقيمتي تابع تقاضاي مشتق شده براي گوسـفند  . حساسيت بيشتري نسبت به كشش محاسباتي روش سنتي داردشده 
ي بازارهاي ديگر هر تغيير و مداخله بر يك بازار، حاشيه. فروشي دارندقاضاي خردهمحاسبه شد كه حساسيت كمتري نسبت به ت -716/0و مرغ  -775/0

هاي ديگر را نيز يك گوشت شده، تغيير حاشيه گوشت) يا خرده فروشي(هايي كه منجر به تغيير در قيمت مزرعه لذا سياست. را تحت تأثير قرار خواهد داد
  .هاي ذكر شده براي سياستگذار مشخص شودين مطالعه ضروري است كه كششبه دنبال خواهد داشت بنابراين مطابق نتايج ا

  
  كشش جانشيني، تقاضاي مشتق شده، تقاضاي روبروي واحدهاي توليدي، تقاضاي مصرف كنندگان، انواع گوشت  :ه هاي كليديژوا

  
    1 مقدمه

تقاضاي مربوط به محصـوالت توليـدي بـه لحـاظ تئـوريكي بـه       
ايـن  . فروشان و همچنـين رفتـار بازاريابـان ارتبـاط دارد    تقاضاي خرده

بـه  . اهميـت بسـيار دارد  ارتباط در تعيين قيمت خرده فروشي و مزرعه 
فروشـان، عرضـه   توان تأثير تغييرات در تقاضاي خـرده اي كه ميگونه

فروشـي و  هـاي خـرده  هاي بازاريابي را بر قيمتتوليدكنندگان و هزينه
با تعيـين ارتبـاط تقاضـاي خـرده     . سرمزرعه به طور سازگار تخمين زد
ي سرمزرعه هاتوان ارتباط بين قيمتفروشي با تقاضاي سرمزرعه، مي

هـاي تـابع   فروشـي، كشـش  با عوامل تأثيرگذار بر تابع تقاضاي خـرده 
هـاي  تقاضاي مشتق شده و كشش جانشـيني بـين محصـول و نهـاده    

ــرف     ــار مص ــل رفت ــه و تحلي ــت تجزي ــابي را جه ــدگان و بازاري كنن
  ). 20و 15، 14(توليدكنندگان بدست آورد 

                                                            
دانشجوي دكتري و اسـتاد گـروه اقتصـاد كشـاورزي، دانشـكده كشـاورزي،       - 2و 1

    دانشگاه شيراز
  ):ff-fathi2@gmail.com Email                   : نويسنده مسئول-(*

ــ    ــده ب ــي و توليدكنن ــرده فروش ــاي خ ــاط تقاض ــي ارتب راي بررس
-مصـرف باشد، چـرا كـه   محصوالت مختلف از جمله گوشت مهم مي

كنندگان با تغيير قيمت گوشت در نتيجه عوامل برونزايي چـون تغييـر   
مثال تغيير قيمـت  (كنندگان، قيمت ساير كاالهاي مرتبط درآمد مصرف

هـاي  و هزينـه ) گوسفند بر مصرف گاو و گوساله اثرگذار اسـت گوشت 
داده كــه ايــن تغييــرات تقاضــاي روبــروي  بازاريــابي واكــنش نشــان

 متغيرهـاي  بـين  تعيين ارتبـاط . دهدتوليدكننده را تحت تأثير قرار مي

تقاضـاي خـرده فروشـي و تقاضـاي روبـروي       در سيسـتم  تأثيرگـذار 
طريـق   ايـن  از سياسـتگذار  تا گيرد قرار بايستي موردتوجه  توليدكننده

ايـرن را   اي در توسـعه  اهـداف  سمت به صنعت اين رسيدن راه بتواند
گوشت ناشـي   تقاضاي جابجايي و برتعيين تغييرات تأكيد. هموار سازد

كننـدگان، قيمـت سـاير    از عوامل برونزايي چون تغيير درآمـد مصـرف  
مثال تغيير قيمت گوشت گوسفند بـر مصـرف گـاو و    (كاالهاي مرتبط 

 توضـيح  و تشـخيص  هاي بازاريابي بـر و هزينه) گوساله اثرگذار است

قيمـت گوشـت و تعيـين سياسـت كمـك       بـر  مـؤثر  تمام عوامل هترب
تغيير در تقاضاي گوشت خرده فروشي بـر بـازار مزرعـه كـه     . نمايد مي
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باشـد اثرگـذار   شامل تقاضاي روبروي توليدكننده و عرضه مزرعه مـي 
  . خواهد بود

اي توجه ويژه را بخـود جلـب   از آنجايي كه گوشت به لحاظ تغذيه
گـرم   70اس استاندارهاي جهاني هر فرد روزانه به نموده است و بر اس
كيلوگرم در  70اگر وزن بدن هر فرد به طور متوسط(پروتئين نياز دارد 
از ) گـرم  25حـدود  ( كه بايستي تقريباً يك چهارم آن) نظر گرفته شود

بيشـترين سـهم پـروتئين    ). 12(طريق پروتئين حيواني تـأمين گـردد   
 توجـه  با. گرددقرمز و مرغ تأمين ميحيواني خانوار از مصرف گوشت 

 و داشته تغذيه در حيواني پروتئين تأمين لحاظ از گوشت كه نقشي به
 اختصاص خود به را ايعمده سهم خانوار خوراكي هايهزينه سبد در

 مصـرفي  فرهنـگ  در بـديهي  امر يك آن مصرف به تمايل و دهدمي

اي نيـز از اهميـت    بوده است، اين محصـول بـه لحـاظ تغذيـه     كشور
 در هزارتن 420 از ايران در قرمز گوشت توليد. اي برخوردار است ويژه

و  اسـت  يافتـه  افـزايش  1389 سال در تن هزار 6/933 به 1360 سال
 1388 سـال  در هـزارتن  1610 از مـرغ  گوشـت  توليـد  ميـزان 

 داشـته  رشـد  درصـد  5/3 رسـيده و  1389 سال در هزارتن5/1666به

و  25/15اين در حالي است كـه مصـرف سـرانه گوشـت قرمـز       .است
بـاال رفـتن   ) 13(مي باشـد   1389كيلوگرم در سال  9/22گوشت مرغ 

قيمت گوشت در سالهاي اخير و همچنـين بـاال بـودن تفـاوت قيمـت      
گوشت توليدي و گوشت در بـازار خـرده فروشـي، توليـد و مصـرف را      

مطـابق فـوق الـذكراهميت     لذا با توجه بـه . تحت تأثير قرار داده است
كنندگان در بـازار  تقاضاي مصرف(فروشي مطالعه ارتباط تقاضاي خرده

. نمايـد و تقاضاي روبروي واحد توليدي را دوچندان مـي ) فروشيخرده
هاي وارد شده بر بازار گوشت، محاسـبه  چرا كه تفسير و تعيين سياست

و مصرف  هاي توليدكنندگانبيني عكس مناسب العملها، پيشكشش
  . كنندگان را به دنبال خواهد داشت

، صـمدي  )7(اگرچه مطالعات زيادي از جمله عزيـزي و تركمـاني   
ــژاد و ســعادت مهــر )6( ــاني و )5(، زيبــايي و رحمــاني )4(، زراءن ، قرب

تقاضـاي خـرده فروشـي    ) 8(و فلسفيان و قهرمـان زاده  ) 9(همكاران 
انـد امـا   قـرار داده كنندگان گوشت را به تنهايي مـورد بررسـي   مصرف

ي توليدكننـدگان را در  مطالعات ديگر تقاضاي خرده فروشي و عرضـه 
 ،)10(هاي خود وارد نمودند كه به قرشـي ابهـري و بـريم نـژاد     تحليل

تـوان  در ايـران مـي  ) 1(و بريم نژاد و شوشـتريان  ) 11(قنبري عديوي 
تر و برسـ ) 18(، هيوانـگ  )14(اشاره نمود و به مطالعات خارجي برنـدو  

  .مي توان اشاره كرد) 15(ولگنانت 
اما در اين مطالعه با بدست آوردن ارتباط بـين تقاضـاها در سـطح    
مزرعه و خرده فروشي نگرش متفاوت در بررسي تقاضاي مشتق شـده  

بـر اسـاس چـارچوب مفهـومي     . گـردد در بازار اين محصول ارائه مـي 
بـراي بـازار   خرده فروشي -ارتباطات تقاضاي مزرعه) 22و 20(مطالعه 

گيرد كه مفهومي مشابه با ارتباطات گوشت ايران مورد بررسي قرار مي
پـس از  . كننـده را دارد ي توليـد  كننده و عرضهمتقابل تقاضاي مصرف

هـاي  هاي تقاضاي مشتق شده و كشـش تعيين ارتباط تقاضاها كشش
 . گرددهاي بازاريابي محاسبه ميجانشيني بين دام زنده و نهاده

  
  و روش ها مواد

براي محاسبه كشش جانشيني تابع تقاضاي مشتق شده سه روش 
روش تعـديل يافتـه   ) 2روش سـنتي حاشـيه بازاريـابي    ) 1: وجود دارد

بـر   )20(روش تخمـين تـابع تقاضـاي معكـوس     ) 3حاشيه بازاريابي و
اساس ديدگاه سنتي براي مدلسازي تقاضـاي مشـتق شـده در سـطح     

هاي بازاريـابي در توليـد   محصوالت و نهادههاي بين توليدكننده نسبت
چـون تغييـرات در   . شـود محصوالت خرده فروشي ثابـت فـرض مـي   

-هاي بازاريابي هر واحد با تغييرات در حاشيه قيمت توليدكننـده هزينه
خــرده فروشــي ارتبــاط دارد، تقاضــاي مشــتق شــده بــراي محصــول 

كـاهش   بـه طـور مسـتقيم از   ) تقاضاي روبروي توليدكننده(كشاورزي 
با فـرض  ). 19(فروشي بدست آيد هزينه بازاريابي از تابع تقاضاي خرده

ها تركيبي از مقادير ثابت و يا درصد ثابتي از قيمت اينكه حاشيه قيمت
توانـد از  هـاي تقاضـاي مشـتق شـده مـي     خرده فروشي است كشـش 

هـاي  هـاي انتقـال قيمـت   فروشي و كشـش هاي تقاضاي خردهكشش
امـا اسـتفاده از يـك    ). 20و  16(دكننده بدست آيد فروشي و توليخرده

نشـان  ) 17( توسط گـاردنر  مدل تعادلي بازار براي بخش بازاريابي غذا
گذاري مارك آپ ساده، قانون درصدي ثابـت،  داد كه هيچ قانون قيمت

تواند بدرستي ارتبـاط بـين   حاشيه مطلق ثابت يا تركيبي از هر دو نمي
در ديدگاه سـنتي بـراي   . ده را شرح دهدفروشي و توليدكننقيمت خرده

هاي خرده فروشي هاي تقاضاي مشتق شده، كششدستيابي به كشش
شود كه ايـن فقـط در صـورتي    هاي انتقال قيمت ضرب ميدر كشش

در ). 20(ها ثابـت در نظـر گرفتـه شـوند     صحيح است كه نسبت نهاده
گرم  730صورتي كه به عنوان مثال هر يك كيلوگرم مرغ زنده معادل 

گوشت مرغ است بنابراين ارتباط موازي بين تقاضاي خرده فروشـي و  
بـراي رسـيدن   . تقاضاي روبروي واحد توليـدي درسـت نخواهـد بـود    

گوشت به دسـت مصـرف كننـده، دام زنـده بـه عنـون نهـاده اي بـه         
فروشـي  واحدهاي كشتار و خدمات بازاريابي و سـپس بـه بـازار خـرده    

  .رسد مي
طلب با يك مثال براي گوشت مرغ، شـكل  براي روشن تر شدن م

Dفروشـي و  تابع تقاضاي خـرده  D دراين شكل . ارائه شده است 1   
ــابع تقاضــاي مشــتق شــده   ــا  (ت ــروي واحــد توليــدي ي تقاضــاي روب

براي رسم اين شكل دو فرض در نظر . است) تقاضاكنندگان مرغ زنده
عرضـه  اين دو فرض عبارتند از اينكه كشـش تـابع   . گرفته شده است

هـاي   كامال كشش ناپذير و منحني عرضـه نهـاده  ) دام زنده(محصول 
گرچه بدون اعمال اين دو فرض نيـز  . پذير استبازاريابي كامال كشش

توان اين موضوع را بيان نمود اما براي ساده تر شدن مطلـب ايـن   مي
باشـد در   Aاگـر تعـادل اوليـه در نقطـه     . دو فرض در نظر گرفته شـد 
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بع تقاضاي خـرده فروشـي و تقاضـاي مشـتق شـده      اينصورت شيب تا
معـادل يـك كيلـوگرم    (گـرم مـرغ زنـده     1370يكسان است و مقدار 

0در قيمت ) فروشيگوشت مرغ خرده
fP      قيمـت توليـدي مـرغ زنـده

فرض كنيد منحني عرضه مرغ زنده بـه سـمت چـپ شـيفت      .باشدمي
1(پيدا كند با فرض نسبت ثابت بين محصـول و كـاالي نهـايي    

fD(  
1قيمت به

fP هـاي بازاريـابي بـا محصـول     اگر نهاده. يابدافزايش مي  
متـري  توليدي جانشين شوند اين به اين مفهوم است كه مقدار واحد ك

نياز است تا بـه يـك واحـد كـاالي خـرده فروشـي       ) مرغ(از محصول 
درصد از نسبت تبـديل   20به طور مثال اگر . تبديل شود) گوشت مرغ(

گرم برسد تنها  1096محصول به كاالي خرده فروشي كسر شود و به 
 500گرم از مرغ زنده نياز است تـا معـادل بـا     685گرم به جاي  590

2(فروشي شود گرم گوشت مرغ خرده
fD .(كنندگان در اينصورت تقاضا

 1096(مرغ زنده حداكثر مقداري را كه حاضرند براي اين مقدار جديـد  
2بپردازند ) گرم

fP  1خواهد بود و نه قيمت
fP .  اين درحالي است كـه

1(ايـن دو قيمـت   قيمت مزرعه براي هر واحد توليدي در 
fP  2و

fP (
هـاي بازاريـابي هـر واحـد كـاالي      در اين حالت هزينـه . يكسان است

هاي بازاريـابي بـا   در نتيجه جانشيني نهاده) گوشت مرغ(فروشي خرده
بزرگتـر اسـت بنـابراين اثـر جانشـيني      ) مـرغ زنـده  (محصول مزرعـه  

هاي بازاريابي منحنـي تـابع تقاضـاي مشـتق شـده را در جهـت        نهاده
  ).20(چرخاند مي Aخالف عقربه هاي ساعت نسبت به نقطه 

با توجه به مطالب بيان شده از روش سوم براي محاسـبه كشـش   
گـردد ايـن روش بـرخالف دو روش    تقاضاي مشتق شده استفاده مـي 

وامل مؤثر بر شيفت ها از جمله عديگر اثرات مؤثر بر ارتباط بين قيمت
تابع تقاضاي خرده فروشي و همچنـين نسـبت متغيـر بـين محصـول      

  ).20(گيرد توليدي و خدمات بازاريابي را درنظر مي
براي محاسبه كشش تقاضاي مشتق شده از روش تخمـين توابـع   

در اين مطالعه گوشـت گـاو و گوسـاله،    . تقاضاي معكوس استفاده شد
مطالعـات مختلـف   . گرفتـه شـد   گوشت گوسفند و گوشت مرغ درنظـر 

بر اساس . اند كه بازار گوشت در ايران يك بازار رقابتي استنشان داده
 سـطح  گوسـفند در  و گاو بازار گوشت) 3( مطالعه حسيني و همكاران

فروشي بازار رقابتي كامل است و همچنين حسيني  خرده و توليدكننده
سـطح توليدكننـده و    اند كه بازار مرغ گوشتي درنشان داده) 2(و پرمه 

بنـابراين مـدل   . خرده فروشي در ايران يك بازار رقـابتي كامـل اسـت   
، بـا فـرض   6تـا   1ساختاري كامل براي گوشت بر اساس شش رابطه 

  . باشدرقابت كامل در بازار به شكل زير مي
)1( ),(D=Q r

d
r ZPr                                                 

)1(             ∑ , ,  
)2(             ∑ , , 
)4(              Q                 
)3(                
)4(               

dفروشي است كه تقاضاي خرده 1رابطه 
rQ    مقدار تقاضـا خـرده

عامـل برونـزاي شـيفت تـابع     Zفروشـي،  قيمت خـرده  rPفروشي، 
فروشـي كـه در آن   خـرده  عرضه 2رابطه . تقاضاي خرده فروشي است

Q  ،مقدار عرضه خرده فروشيP  گوسفند، گاو و (قيمت توليدكننده
. هاي بازاريابي اسـت ي نهادهشاخص هزينه Wو ) گوساله و مرغ زنده

مقـدار   Qتقاضاي مشتق شده محصول توليدكننده تابعي از  3رابطه 
sمحصول تقاضا شده توسـط واحـدهاي خـرده فروشـي و     

fQ  مقـدار
عرضه شده محصول توليدكننده با توجـه بـه قيمـت كنـوني از پـيش      

  .تعيين شده در نظر گرفته شده است

  
  

  

  

  

  

 
  

 

  قيمت

  500  1000   )گرم) (خرده فروشي(گوشت مرغ  

1مرغ زنده در 
fD)685  1370  )گرم  

2مرغ زنده در 
fD )590  1370   )گرم  

 

  

 

 

 

 

 

 

  )Pf(و سرمزرعه ) Pr(هاي خرده فروشيارتباط بين قيمت-1شكل
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تعادلي بـازار در   6تعادلي بازار در سطح خرده فروشي و رابطه  5رابطه 

فروشي و تقاضاي توليدكننده توابع عرضه خرده. سطح توليدكننده است
بـراي   kهاي انفرادي كه با از جمع افقي توابع عرضه و تقاضاي بنگاه

  .آيندهر بنگاه انفرادي مشخص شده اند به دست مي
بـراي مقـادير مصـرف نهـايي در     از آنجايي كه اطالعات دقيقـي  

مقـدار مصـرف خـرده     2و  1دسترس نيست بـا اسـتفاده از معـادالت    
d(فروشي 

rQ ( تـوان بـه   را مـي  1حذف شد و سيستم معادالت رابطه
  : تبديل نمود 8و  7ي رابطه هاي سيستم دو معادله

)7(       ∑ , , ,  
)8(                ∑  , ,  

را مــي تــوان بــه شــكل كشــش  8و  7روابــط  تفاضــليلگــاريتم 
  .بازنويسي كرد

)9         (    
    

)10(      
كشـش تقاضـاي    كشش عرضه خـرده فروشـي،    εدر اين روابط 

كشش عرضه خرده  εخرده فروشي با توجه به قيمت خرده فروشي، 
فروشي كشش تقاضاي خرده eفروشي با توجه به قيمت توليدكننده، 

 W ،εفروشي بـا توجـه بـه    كشش عرضه خرده Z ،εبا توجه به 
 εفروشـي،  كشش تقاضاي سطح توليدكننده با توجه به قيمت خـرده 

εكشش تقاضاي سطح توليدكننده با توجه به قيمـت توليدكننـده،     

  ). 20(است  Wكشش تقاضاي سطح توليدكننده با توجه به 
رابطه تاثيرات تغيير در قيمت توليدكننـده  (محدوديت رابطه تقارن 

منفي تغيير در قيمت خرده فروشي بر فروشي و تأثيرات در عرضه خرده
نشـان داده شـده اسـت،     11كـه در رابطـه   ) تقاضاي سطح توليدكننده

براي يك بنگاه تقـارن بـين عرضـه خـرده فروشـي و      . شوداعمال مي
  : تقاضاي سطح توليدكننده داللت بر اين دارد كه

)11(              δS /δP δD /δP 
براسـاس كشـش   ) 11(تبـديل رابطـه   ها و با درنظر گرفتن همه بنگاه

  :داريم
)12(               ∑ ε Q /P ∑ ε Q /P 

rrدر 12با ضرب سمت چپ رابطـه   Q/Q    و سـمت راسـت در
ff Q/Q  آيدبدست مي 13رابطه.  
)13(                  ε S ε    

سهم توليدكننده از ارزش خرده فروشـي گوشـت    Sكه در اين رابطه 
Sاست و برابر با  P Q /P Q  .است  

را به شكل  8و  7هاي بطور كلي معادالت فرم تقليل يافته رابطه 
فروشـي و  تـوان نشـان داد كـه قيمـت خـرده     مي 15و  14هاي رابطه

تقاضـاي خـرده   عامل برونزاي شيفت تـابع  Zتوليدكننده تحت تأثير 
هاي بازاريابي يا هزينه بازاريابي است شاخص قيمت نهاده Wفروشي، 

  :باشدمقدار عرضه شده محصول ميfQو 
)14(         P P Z, W, Q 
)15(         P P Z, W, Q 

بـر اسـاس    10و  9هـاي  با حل نمودن سيسـتم معـادالت رابطـه   
dlnP  وdlnP 1آيندبدست مي 17 و 16هاي رابطه:  

)16(     dlnP A . dlnZ A . dlnW A . dlnQ 
)17(      dlnP A . dlnZ A . dlnW A . dlnQ  

  :داريم 17و  16هاي در رابطه
 )18(            A ε e /D  
)19(                A ε ε ε ε /D  
)20(                   A ε /D  
)21(              A ε ε ε e ε /D  
)22(                 A ε e /D  
)23(              D ε e ε ε ε  

مثبـت اسـت و كشـش     ε( چون كشش عرضه خرده فروشـي 
هاي نرمـال منفـي اسـت،    ي حالتدر همه) (تقاضاي خرده فروشي 

Dرود كه انتظار مي از آنجـايي كـه شـش پـارامتر فـرم      . شـود  0
ي ساختاري وجـود دارد نمـي تـوان    هشت كشش معادلهيافته و تقليل

ها بدست آورد بنابراين براي بدسـت آوردن  ارزش واحدي براي كشش
) ( ، كشش تقاضاي خرده فروشي)(ها هاي واحد براي كششارزش

تخمين براي كشـش عرضـه   . گيريمرا از پيش تعيين شده در نظر مي
بـا داشـتن كشـش    فروشي و كشش تقاضاي سـطح توليدكننـده   خرده

  .باشدمي 30تا  24هاي فروشي به صورت رابطهتقاضاي خرده
)24(                   ε e A e /B  
)25(                ε A /B  
)26(              ε A A A A /B   
)27(                ε A /B  
)28(                 ε A /B  
)29(             ε A A A A /B  
)30(                B A A A A   

هاي عرضه معلوم باشد، كششاگر كشش تقاضاي خرده فروشي نا
تعيـين  ). εبجز (هاي فرم تعديل يافته توان از تخمينو تقاضا را مي

محدوديت تقـارن را براسـاس رابطـه     13نمود چرا كه بر اساس رابطه 
ننـده از قيمـت خـرده    سـهم توليدك  Sتوان بازنويسـي كـرد و   مي 31

  .فروشي را از پيش تعيين شده درنظر گرفت
)31 (              A S A   

. و) 16(توان با اسـتفاده از معـادالت تقليـل يافتـه     در اين مطالعه، مي
                                                            

مراجعـه  ) 1989(براي مالحظه جزئيات تبديل به مطالعـه ولگنانـت و هايـداچر    - 1
  .گردد
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ــرار داد) 17( ــورد توجــه ق ــط قيمــت خــرده. م فروشــي و قيمــت رواب
  .نمودتوليدكننده را بر اساس درصد تغييرات بصورت زير بيان 

 )32(   dlnP S . e D⁄  dlnZ 1 S  σ/
D  dlnW S /D  dlnQ 

)33 (
dlnP e D⁄  dlnZ S σ e D⁄  dlnW

1 D⁄ dlnQ  
)34(               D 1 S σ S e 

-كشش جانشيني بين محصول توليـدي و نهـاده   در اين روبط 
باشـد يعنـي    e 1=زمـاني كـه    34تا  32روابط . هاي بازاريابي است

 17و  16ه بـازده ثابـت نسـبت بـه مقيـاس در روابـط       برقراري فرضي
  خواهيم داشت 

)35(                   A A  
)36(                    A A  

تواند بـا فـرض ايـن كـه منحنـي عرضـه       البته اين محدوديت مي
بـا تعيـين   . فروشي كـامالً كشـش پـذير اسـت نيـز بدسـت آيـد       خرده
نشـان   zهاي برونزاي شيفت تقاضاي خرده فروشي كه در متغير  عامل

مقدار اين متغيـر مـورد محاسـبه     16داده شده است و بر اساس رابطه 
تـوان اثـرات عامـل شـيفت تـابع      هـا مـي  گسترش فرمول. قرار گرفت

هاي بازاريابي، مقادير محصول توليدي را فروشي، هزينهتقاضاي خرده
و خـرده فروشـي محاسـبه نمـود و نهايتـاً      هاي توليدكننده روي قيمت

هاي بازاريابي را هاي جانشيني بين محصول توليدكننده و نهادهكشش
پارامترهـاي   38و  37با تخمين روابـط  . گوشت بدست آوردبراي بازار 

  .شودها تخمين زده ميمورد نياز كشش
)37(   ∆lnP A . ∆lnZ A . ∆lnW

A ∆lnQ A U  
)38(   lnP A . ∆lnZ A . ∆lnW

A . ∆lnQ A U  
و  Aجمله پسـماند،   كند، دوره زماني را بيان مي tدر اين روابط  

A عرض از مبدا هستند .  
به لحاظ تئوري متغير تعيين كننـده شـيفت تـابع تقاضـاي خـرده      
فروشي تحت تأثير دو فاكتور قيمت ساير كاالها و درآمد خانوار اسـت،  

هـاي سـاير   بـر اسـاس اطالعـات موجـود كشـش     ) Z(متغير بنابراين 
نشان داده شده  39شود كه در رابطه مطالعات معتبر ديگر محاسبه مي

  .است
)39(     ∆lnZ ∑ e . ∆lnP e . ∆lnY ∆lnPOP  

با توجه بـه   iكشش متقاطع تقاضا براي گوشت  eدر اين رابطه 
j ،eقيمت گوشت ام، سـرانه مخـارج    iكشش درآمد براي گوشـت    

  .است POPو كل جمعيت مصرف كننده  Yمصرف گوشت 
هـاي توليدكننـده و   براي تعيين اثرات متغيرهاي برونزا بـر قيمـت  

مرتب سـازي   38و  37در روابط  39خرده فروشي با جايگذاري رابطه 

 40عبارات، سيستم معادالت قيمت توليدكننده و خرده فروشي روابـط  
  :دهدرا نتيجه مي 41و 
)40(

)lnlnln1

lnln()(ln 001

f
QAWAPOPA

YeAPeAeAIP

rfrwrz

yrzrrzrznr



 

  
 )41(

)ln))(

ln))(

)ln1lnln())((ln

1

1

001

fffrfrznfz

fwrwrznfz

yrnrzrznfzf

QAAeAIeA

WAAeAIeA

POPYePeIAeAIeAP













ها و بردارها با ابعاد مناسب را مشـخص  خط زير هرعنصر، ماتريس 
كشـش قيمتـي تقاضـاي    nnيك ماتريس eماتريس . كندمي

ماتريس كشش  0eاست، ماتريسخرده فروشي با عناصر قطري صفر 
ها بعنوان متغيـر  متقاطع قيمتي كاالهاي خرده فروشي است كه قيمت

بـردار سـتوني كشـش درآمـدي      ye. خارجي در نظر گرفته شده انـد 
بـراي تخمـين   . ماتريس واحد اسـت  nIبردار ستوني يك و  1است، 
هاي تقاضاي مشتق شده براي محصوالت توليدي با معكـوس  كشش

 ماتريس ضرب شده در ماتريس
f

Qln  آيـد  به دست مـي  43رابطه
)20 .(

هاي هاي كشش جانشيني بين محصول توليدكننده و نهادهتخمين  
تقاضـاي مشـتق شـده بـراي     تواند از معادله كشـش  مي) (بازاريابي 

 33و  32بدست آيد، كه با توجه بـه روابـط   ) E(محصول توليدكننده 
  :شودبه صورت زير نوشته مي

)42(         E 1 S σ S . e  
Eكه  1/A   است، بنابراين با داشتن مقـاديرA ،S  وe  

  ): 20(گردد كشش جانشيني به صورت زير محاسبه مي
)43(        σ

E S .

S A
S . e / 1 S  

جمـع   1391تـا   1363ها به شكل سـري زمـاني بـراي دوره    داده
فروشـي گوشـت گـاو و گوسـاله،     شاخص قيمـت خـرده  . اندآوري شده

هاي سرمزرعه گاو و گوسـاله،  گوسفند و مرغ از مركز آمار ايران، قيمت
توليـد  گوسفند و مرغ زنده از سازمان پشتيباني امور دام كشور، ميـزان  

كننـده از سـازمان   گاو و گوساله، گوسـفند و مـرغ و جمعيـت مصـرف    
هاي بازاريابي گوشت و متوسـط بودجـه   ، هزينهFAOخواروبار جهاني 

. هر خانوار براي مصرف گوشت از مركز آمـار ايـران جمـع آوري شـد    
نيـاز بـه مـاتريس كشـش تقاضـاي      ) Z(جهت تعيين و محاسبه متغير 

بـراي ايـن منظـور از مطالعـه فلسـفيان و      كننده بوده است كه مصرف
كه بـا دوره زمـاني درنظرگرفتـه شـده ايـن مطالعـه       ) 8( زاده قهرمان

  .هماهنگي دارد استفاده شد
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  نتايج ايستايي متغيرهاي مدل -1جدول

  نتيجه ايستايي  وضعيت ايستايي ADFآماره آزمون متغيرها

dlnP 

  فروشيخرده 
-47/8 گوشت گوسفند با عرض از مبدا و روند  I(0) 

-95/4 گوشت گاو و گوساله  با عرض از مبدا و روند  I(0) 
-47/6 گوشت مرغ  با عرض از مبدا و روند  I(0) 

  مزرعه
-45/5 گوشت گوسفند  با عرض از مبدا و روند  I(0) 

-36/5 گوشت گاو و گوساله  از مبدا و روند با عرض  I(0) 
-72/4 گوشت مرغ  با عرض از مبدا و روند  I(0) 

dlnZ 

-34/2 گوشت گوسفند    بدون روند و عرض از مبدا I(0) 
-54/2 گوشت گاو و گوساله    بدون روند و بدون عرض از مبدا  I(0) 
-89/3 گوشت مرغ    با عرض از مبدا و روند  I(0) 

dlnQf  

-35/2 گوسفندگوشت    بدون روند و بدون عرض از مبدا  I(0) 
-01/4 گوشت گاو و گوساله    با عرض از مبدا و روند  I(0) 
-53/6 گوشت مرغ    با عرض از مبدا و روند  I(0) 

dlnW 

-22/4 گوشت گوسفند    با عرض از مبدا و روند  I(0) 
-63/8 گوشت گاو و گوساله    و روند با عرض از مبدا  I(0) 
-36/6 گوشت مرغ    با عرض از مبدا و روند  I(0) 

  درصد 5و  1به ترتيب سطح اطمينان  -**و ***          
  

  نتايج
براي محاسـبه كشـش تقاضـاي مشـتق شـده گوشـت و كشـش        

ها دادهاز آنجايي كه . باشدمي 38و  37جانشيني نياز به تخمين روابط 
نتـايج  . بشكل سري زماني بوده، ابتدا تسـت ايسـتايي صـورت گرفـت    

نشان داد كه همـه   1جدول ADFتست ايستايي بر اساس آماره تست 
متغيرهاي به كار گرفته شده در مدل در سـطوح مختلـف اطمينـان در    

  . سطح ايستا هستند
ممكن است به عنوان يـك متغيـر درونـزا     zبا فرض اينكه متغير 

آزمون اريب همزماني هاسـمن صـورت گرفـت و فرضـيه وجـود      باشد 
همچنين ضريب الگرانـژ روش بـروش پاگـان    . اريب همزماني رد شد

محاسبه شد كه در سـطح يـك درصـد فرضـيه قطـري بـودن        1346
ماتريس واريانس كوواريانس رد شد بنـابراين جهـت تخمـين از روش    

  .استفاده شد SUREسيستمي 
و  36و  35نسبت بـه مقيـاس روابـط    محدوديت هاي بازده ثابت 

جهت تخمين اعمال و مـورد آزمـون قـرار     43به تابع  31تقارن رابطه 
فروشـي  ميانگين ارزش سهم توليدكننده از قيمت خرده. گرفته شده اند

توابـع  . براي محدوديت تقـارن اسـتفاده شـد   ) S( 1389-91سالهاي 
 2در جـدول  هـا  تخمين زده شده سه گروه با درنظرگرفتن محـدوديت 

براي تعيين معنـاداري ضـرايب و در    tدر پرانتز آماره . آورده شده است
ستون آخر جدول آماره دوربين واتسون مربوط به هر تابع گزارش شده 

آماره دوربين واتسون فرضيه وجود خودهمبستگي در همه موارد . است
بر اساس نتايج عالمـت برخـي از ضـرايب شـاخص     . را رد نموده است

بازاريابي برخالف انتظار است كه در اين موارد ضرايب يا از نظر  هزينه
قدر مطلـق  . باشند اند و يا داراي مقادير ناچيزي ميآماري معنادار نبوده

ضرايب مقدار گوشت توليدي دراكثر موارد بيش از يك اسـت و نشـان   
دهد يك درصد افزايش مقدار توليدي قيمت را بيش از يك درصـد  مي

فروشي گوشـت گوسـفند و   و تنها در مورد قيمت خرده دهدكاهش مي
گاو و گوساله يك درصد افزايش مقدار توليدي قيمت را كمتر از يـك  

عامل شيفت تقاضاي خرده فروشـي، بـه طـور    . دهددرصد كاهش مي
  .باشدهاي توليدكننده و خرده فروشي مرتبط ميمثبت با قيمت

نشيني و كشـش  براي محاسبه كشش جا 2از نتايج تخمين جدول 
 Aهـاي  بر اسـاس تخمـين  . تقاضاي مشتق شده استفاده شده است

، محاسبه ميـانگين ارزش سـهم توليدكننـده از    2بدست آمده از جدول 
و مقادير برونزاي كشش  1389-91قيمت خرده فروشي براي سالهاي 

جانشـيني محاسـبه   هاي ، كشش)e(فروشي خود قيمتي تقاضاي خرده
هـاي  در همـه حـاالت، كشـش   . زارش شده استگ 3شده و در جدول 

 .رفت مثبت هستندجانشيني همان طور كه انتظار مي
كشش جانشيني بين مقدار دام و خدمات بازاريابي بـراي گوسـفند   

اسـت كـه همگـي معنـادار      32/0و مـرغ   38/0، گاو و گوسـاله  26/0
هـا رد  به عبارت ديگر درنظر گرفتن فرضيه سهم ثابـت نهـاده  . هستند

ها بين محصول توليدي شود، بنابراين درنظر گرفتن جانشيني نهادهمي
اهميـت داشـته و   ) در فرآيند تبديل و بازاريـابي (هاي بازاريابي و نهاده

هـاي  صفر درنظر گرفتن اين كشش منجر به محاسبه نادرست كشـش 
  .گرددتقاضاي مشتق شده سطح مزرعه مي
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  تخمين رابطه قيمت خرده فروشي و مزرعه با اعمال محدوديت تقارن و بازده ثابت نسبت به مقياس -2 جدول

   :كشش قيمت با توجه به   

 هاي بازاريابيشاخص هزينه  )Qf(مقدار مزرعه   قيمت  
(W)

  DW  عرض از مبدا (Z)عامل شيفت تابع تقاضا 

  گوسفند
 -674/0  خرده فروشي

)467/0-(  
028/0- 

)104/0-(  
674/0  

)467/0(  
69/1  

)77/2(  82/1  

 -48/1  مزرعه
)03/1 -(  

75/3- 
)45/1 -(  

48/1  
)03/1(  

39/20  
)95/7(  87/1  

  گاو و گوساله
 -93/0  خرده فروشي

)017/1-(  
013/0 

)075/0(  
93/0  

)017/1(  
12/0  

)69/0(  75/1  

 -415/1  مزرعه
)55/1 -(  

53/5- 
)97/1 -(  

415/1  
)55/1(  

05/20  
)75/7(  3/2  

  مرغ
 -02/1  خرده فروشي

)85/1 -(  
02/2- 

)267/0-(  
02/1  

)85/1(  
78/7  

)628/0(  76/1  

 -603/1  مزرعه
)177/0-(  

814/0- 
)106/0-(  

603/1  
)177/0(  

38/5  
)426/0(  75/1  

  .محاسباتي است tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره 
  

  بازاريابيهاي نتايج تخمين كشش جانشيني بين محصول و نهاده -3جدول 
   مقدار پارامترها  

  )(كشش جانشيني   )S( سهم توليدكننده از قيمت خرده فروشي  )e(كشش خودقيمتي تقاضاي خرده فروشي   محصول

  26/0  453/0  -169/1  گوسفند
)37/1(  

  38/0  625/0  -897/0  گاو و گوساله
)73/1(  

  32/0  636/0  -798/0  مرغ
)30/3(  

  .محاسباتي است tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره     
  

بر اساس درصد تغيير در مقدار مزرعه،  43با حل سيستم معادالت 
ارائه  4براي دام محاسبه شده و در جدول كشش تقاضاي مشتق شده 

هاي تقاضاي مشتق شده نسبت به كشش تقاضـاي  كشش. شده است
هـاي  ي كششحساسيت كمتري داشته و قدرمطلق همه خرده فروشي

خود قيمتي كمتر از يك هستند و مطابق انتظـار عالمـت آنهـا منفـي     
كشش خودقيمتي تابع تقاضاي مشـتق شـده بـراي گوسـفند     . باشدمي

اكثـــر . اســـت -716/0و مـــرغ  -775/0، گـــاو و گوســـاله -922/0
شيني بين هاي متقاطع قيمت مثبت هستند كه نشان دهنده جان كشش

باشـد از جملـه گوسـفند و گـاو و گوسـاله كـه رابطـه        محصوالت مي
اگر قيمت گاو و گوساله يك درصد افزايش يابد تقاضا . جانشيني دارند
يابد و اگر قيمت گوسفند يـك  درصد افزايش مي 964/0براي گوسفند 

درصـد افـزايش    645/0درصد افزايش يابد تقاضا براي گاو و گوسـاله  
رصورتي كه قيمت گوسفند يك درصد افزايش يابـد تقاضـا   يابد و دمي

اگر يك درصـد قيمـت مـرغ    . يابددرصد افزايش مي 277/0براي مرغ 
يابـد، امـا اگـر    درصد افزايش مـي  103/0افزايش يابد تقاضا براي گاو 

 -189/0يك درصد افزايش يابد تقاضا براي مـرغ   گوسالهقيمت گاو و
  .يابددرصد كاهش مي

محاسبه كشش تقاضاي مشتق شده به روش سنتي يعنـي حـالتي   
σكه  -درنظر گرفته شده برابـر بـا حاصلضـرب كشـش خـرده      0

 4فروشي در كشش انتقال قيمت است كه محاسبه و در پرانتز جـدول  
ها در حـالتي كـه كشـش جانشـيني     با مقايسه كشش. بيان شده است

هاي بازازيـابي  ادهمخالف صفر در نظر گرفته شده و زماني كه سهم نه
σ(اند ثابت فرض شده هـا در حالـت   دهد كه كشـش نشان مي) 0

هاي بازاريابي بيش از زمـاني اسـت كـه سـهم     متغير بودن سهم نهاده
بنابراين نتـايج تخمـين كشـش    . هاي بازاريابي ثابت فرض شوندنهاده

تقاضاي مشتق شده به روش سنتي كمتر از مقدار واقعـي آن تخمـين   
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  .خوردمي
  

كشش توابع تقاضاي مشتق شده با فرض متغير و ثابت  -4جدول 
  هاسهم نهاده

  گوسفند گوسالهگاو و مرغ
963/0- 

)060/0-( 

964/0 
)730/0-( 

922/0-  
)730/0-( 

 گوسفند

103/0 
)064/0( 

775/0- 
)406/0-( 

645/0  
)146/0( 

 گوسالهگاو و 

716/0- 
)507/0-( 

189/0- 
)048/0( 

277/0  
)106/0-( 

 مرغ

هاي تابع تقاضاي مشتق شده در حالت متغير بودن سهم اعداد داخل پرانتز كشش
  .ها استنهاده

  
  هانتيجه گيري و پيشنهاد

در اين مطالعه، بر اساس يك چارچوب مفهومي و عملي ارتباطات 
فروشـي در بـازار گوشـت    متقابل تقاضاها در سطح توليدكننده و خـرده 

تعيين كننده رفتـار بازاريـابي، كشـش     ايران ارائه گرديد و پارامتر مهم
جانشيني بين دام توليدي و نهاده هـاي بازاريـابي تخمـين زده شـد و     
كشش تقاضاي مشتق شده در حالتي كـه كشـش جانشـيني محاسـبه     
شده در نظر گرفته شد و حالتي كه اين كشش صفر باشد، تخمين زده 

 نتايج نشان دادكه كشـش تقاضـاي مشـتق شـده در حـالتي كـه      . شد
كشش جانشيني مخالف صفر باشد بيش از حـالتي اسـت كـه كشـش     

بنابراين لحاظ نمودن كشش جانشيني در تخمين . جانشيني صفر باشد
تقاضاي مشـتق شـده مهـم بـوده و از تخمـين كمتـر از حـد واقعـي         

بنابراين توصيه مـي گـردد تحليلگـران از كشـش     . نمايدجلوگيري مي
ش جانشـيني بـه منظـور    تقاضاهاي مشتق شده با لحاظ نمـودن كشـ  

  .تر استفاده نمايندهاي واقع گرايانهدستيابي به تخمين
-هاي تقاضاي مشتق شده نسبت به كشش تقاضاي خـرده كشش

هـاي خـود   ي كششفروشي حساسيت كمتري داشته و قدرمطلق همه
هـاي متقـاطع قيمـت مثبـت     اكثر كشـش . قيمتي كمتر از يك هستند

باشـد از جملـه   بين محصـوالت مـي  هستند كه نشان دهنده جانشيني 
گوسفند و گاو و گوساله كه رابطه جانشيني دارنـد كـه نتيجـه مطـابق     

  .انتظار است

صنايع تبديل يا بسته بندي گوشت، فناوري فرآوري گوشت شامل 
كشتار دام، قطعه كردن و بسته بندي براي مصرف كننـده را، انتخـاب   

را نيز باال ببرد چـرا كـه   ها، كيفيت كنند كه عالوه بر كاهش هزينهمي
رود مصرف كنندگان تمايل بيتشري به گوشت تبـديل شـده   انتظار مي

بنـابراين يـك رابطـه جانشـيني     . به دليل ماندگاري بيشتر نشان دهند
اگر محققـين  . تكنيكي بين خدمات بازاريابي و مقدار گوشت وجود دارد

هـاي  شاز روشهاي سنتي استفاده نمايند به اين مفهوم است كه كشـ 
ــد  ــه ان ــده گرفت ــيني را نادي ــتفاده از روش. جانش ــا  اس ــنتي ب ــاي س ه

فروشـي و سـرمزرعه   درنظرگرفتن نسبت ثابت بين مقدار گوشت خرده
. تواند اثر تغيير قيمت نهاده هاي بازاريابي را بدرستي نشـان دهـد  نمي

-دهد كه ارتباط بين قيمت خردهاستفاده از روش اين مطالعه نشان مي
باشد رعه تنها به تغيير شاخص هزينه بازاريابي مرتبط نميفروشي و مز

و فاكتورهاي ديگر نيز بر اين ارتباطـات مـؤثر هسـتند اگرچـه لحـاظ      
نتايج اين مطالعه بر تعيين . ي فاكتورها مشكل خواهد بودنمودن همه 

ها، به تعيين اثـر شـرايط جديـد،    ها و نحوه انتقال آنارتباط بين قيمت
بـه  . نمايدها كمك ميهاي دولت بر حاشيه قيمتتمداخالت و سياس
فروشـي  توان تأثير عواملي چون تغييـر مصـرف خـرده   عنوان مثال مي

تغيير حاشـيه  . ناشي از مثال تبليغات را روي قيمت مزرعه بررسي نمود
كنندگان و توليدكنندگان آن مؤثر بوده بازار براي هر گوشت، بر مصرف

دهد كه هـر تغييـر و   مرتبط نشان مي هايو لحاظ نمودن ساير گوشت
ي بازارهاي ديگر را تحت تأثير قرار خواهد مداخله بر يك بازار، حاشيه

مثال گوشـت  ) يا مصرف(هايي چون حمايت از توليد و لذا سياست. داد
گوشت شـده و  ) يا خرده فروشي(مرغ، منجر به تغيير در قيمت مزرعه 

يا گاو و گوساله را نيز به دنبال در نهايتا تغيير حاشيه گوشت گوسفند و 
شـود ميـزان   لذا مطابق نتايج اين مطالعه پيشـنهاد مـي  . خواهد داشت

ها به فاكتورهاي ديگر براي سياستگذار مشخص حساسيت تغيير قيمت
دراين مطالعه چهارچوب كلي ارتباط بـين تقاضـاها و عرضـه در    . شود

مطالعات مختلف يك شرايط رقابتي درنظر گرفته شد چرا كه بر اساس 
شـود  بازار گوشت ايران يك بازار رقابتي اسـت بنـابراين پيشـنهاد مـي    

براي انجام مطالعات مشابه، ساختار بازار و قدرت بـازار مـدنظر گرفتـه    
هـا خواهـد   شود چون يكي از فاكتورهاي مهم اثرگذار بر حاشيه قيمت

  .بود
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