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  چکیده
نسبت بـه سـال    1393در کشور ما نرخ رشد سالیانه تولید دام سبک در سال . باشد مین گوشت قرمز میأترین منابع ت پرورش دام سبک یکی از مهم 
هاي مورد نیاز براي تولید دام سبک داراي نوساناتی است که بر تصـمیم تولیدکننـدگان جهـت    از طرف دیگر قیمت نهاده. کاهش یافته است 4/6، 1383

جامعـه  . تي دام سبک در سطح استانی انجـام شـده اسـ    ها بر عرضهاین مطالعه با هدف بررسی اثر نوسانات قیمت نهاده. ثیر زیادي داردأافزایش تولید، ت
هـا بـر اسـاس    شرقی، اصـفهان و قـم از میـان آن    انباشد که سه استان آذربایج هاي عرضه کننده دام سبک در سطح کشور میآماري این پژوهش استان

از  و واکـنش عرضـه دام سـبک بـا اسـتفاده      GARCHیند آاساس فر ها و ریسک قیمتی برتحلیل نوسان قیمت. است  میزان سهم در عرضه انتخاب شده
سـبک   آذربایجان شرقی، اصفهان و قم متغیر قیمت انتظاري دام هاي استاندهد که در  نتایج این پژوهش نشان می. است  الگوي فضاي حالت انجام شده

همچنـین،  . ر دارددا ثیر منفی و معنـی یمتی دام سبک بر میزان عرضه آن تأدار داشته، در حالی که واریانس ق ثیر مثبت و معنیبر میزان عرضه دام سبک تأ
نوسـانات فصـلی مربـوط بـه     . دار بر میـزان عرضـه آن دارد   ثیر منفی و معنیراي عرضه دام سبک و واریانس آن تأهاي الزم ب  متغیر قیمت انتظاري نهاده

ات فصـلی مربـوط بـه فصـول     نوسـان . دار بر عرضه دام سبک داشـته اسـت   ثیر منفی و معنیأشرقی ت فصول تابستان، پاییز و زمستان در استان آذربایجان
دار بر ثیر مثبت و معنیأکه نوسانات فصلی مربوط به زمستان ت دار بر عرضه دام سبک داشته، در حالی ثیر منفی و معنیأتابستان و پاییز در استان اصفهان ت

ثیر مثبـت و  ار و فصـل زمسـتان تـأ   د ی و معنـی ثیر منفل تابستان و پاییز در استان قم تأمتغیرهاي موهومی مربوط به فصو. است  عرضه دام سبک داشته
شـود کـه در میـزان عرضـه دام سـبک نوسـانات       با بررسی نوسانات سیکلی و روند در هر سه استان مشخص مـی . انددار بر عرضه دام سبک داشته معنی

هـا و دام سـبک کـم     تغییـرات قیمـت نهـاده    ضه دام سبک نسبت بهعر. دار و مثبت با ضرایب تصادفی در هر سال وجود داشته است سیکلی و روند معنی
  . باشد  ها می   ثیر ریسک قیمتی دام سبک بزرگتر از ریسک قیمتی نهادهأکشش است و ت
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ـ   پرورش دام سبک یکی از مهم مین گوشـت قرمـز   أترین منـابع ت
تـرین مـواد غـذایی     گوشت قرمز به عنوان یکـی از عمـده  ). 11(است 

ها شناخته شـده کـه بـا دارا بـودن منـابع سرشـاري از        مصرفی انسان
، مواد معدنی و اسیدهاي آمینـه  Bهاي گروه  پروتئین، انرژي و ویتامین

کمبـود  ).4( گـردد  جزء منابع مغذي و ارزشـمند غـذایی محسـوب مـی    
در بدن انسان سـبب کـم خـونی، کـاهش مقاومـت در برابـر       پروتئین 
حـالی، دیـر التیـام یـافتن      م با سستی و بـی أهاي توها، فعالیت بیماري
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در طـرف  ). 3( شـود  ها، خشکی پوست و ایجاد اختالل در کبد می زخم
 1393تولید نیز نرخ رشد سالیانه تولیـد دام سـبک در ایـران در سـال     

از طـرف  ). 14(کاهش یافتـه اسـت    درصد 4/6، 1383نسبت به سال 
هاي مورد نیاز براي تولید دام سبک داراي نوسـاناتی   دیگر قیمت نهاده

که این نوسانات و ریسک بر اتخاذ تصمیمات تولیدکننـدگان  ) 8(است 
ـ  از جهـت دیگـر توزیـع سـنی     . ثیر زیـادي دارد أجهت افزایش تولید ت

نـده جـوان   ده جمعیت کشور طبق سرشماري مرکز آمار ایـران نشـان  
 که نیاز زیادي به مصرف پـروتئین دارنـد   باشد بودن جمعیت کشور می

 تقاضا از این رو با توجه به فعل و انفعاالت بازار جهانی، افزایش). 13(
جهان،  مناطق اکثر در پدیده خشکسالی بروز جمعیت، افزایش دلیل به

بخـش   هـاي نهـاده  و کاالهـا  محصـوالت،  قیمـت  سابقه کم افزایش
 هـا،  چـالش  بـا  کشـور  دامپـروري  راهبردي و مهم صنعت زي،کشاور
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 به دامداران تمامی آن تبع به و ساخته مواجه جدي و تهدیدات ها آسیب
 کمبودهاي با جامعه اقتصادي مهم این زیربخش تولیدکنندگان عنوان
  ).11( اندشده مواجه تولیدي و پشتیبانی مالی، فراوان
چه بیشتر به پـرورش   با توجه به مطالب ذکر شده، لزوم توجه هر 

باشـد، بـیش از    ثر مـی ؤدام سبک و عواملی که بر میزان عرضه آن مـ 
بنابراین هدف این مقاله شامل بررسـی عوامـل   . شود پیش احساس می

خصـوص موضـوع مـورد     در. باشد ثر بر میزان عرضه دام سبک میؤم
است که   ل و خارج از کشور انجام شدهمطالعه تحقیقات زیادي در داخ

در ایـران اشـاره   ) 7(توان به پژوهش جزقانی و مقدسی از آن جمله می
کرد که از الگوي فضاي حالت براي بررسی نقـش رونـد تصـادفی در    

انـد کـه   واکنش تابع عرضه شیر استفاده کرده و به این نتیجـه رسـیده  
را براي تـابع عرضـه   جزء روند و جزء فصلی تصادفی، بهترین تخمین 

ـ ) 3(عزیزي . داشته است ثر ؤبا استفاده از مدل بازار چندگانه، عوامل م
بر عرضه گوشت در ایران را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است 
که قیمت عمده فروشی و درآمد سرانه اثر مثبت بر عرضه انواع گوشت 

زار چندگانــه، بـا اســتفاده از مــدل سیســتمی بــا ) 5(آدام و داروچ . دارد
هاي مصرفی براي تولید آن را در جنوب آفریقـا   عرضه گوشت و نهاده
و نشان دادند که مدل سیستمی بـازار چندگانـه     مورد بررسی قرار داده

هاي مربوط به  داراي نتایج قابل اعتمادتري است، زیرا کلیه محدودیت
سـوري   رود و. دهد بازار نهاده و محصول را باهم مورد بررسی قرار می

با بررسی واکنش عرضه خـوك بـه صـورت اسـتانی در کانـادا بـا       ) 9(
ـ    استفاده از الگوي فضاي حالت به این نتیجه رسـیده  ثیرات أانـد کـه ت

ـ   ریسک قیمت نهاده ثیرات أها روي واکنش عرضه تقریبا کم بـوده و ت
با توجه . باشدها بزرگتر از ریسک قیمتی خوك میریسک قیمتی نهاده

، عوامـل   بینی تابع عرضهها براي پیش نجام شده که درآنبه مطالعات ا
فصلی، سیکلی و روند در نظر گرفته شده، هدف این تحقیـق بررسـی   

. باشـد  واکنش عرضه دام سبک با استفاده از الگوي فضاي حالـت مـی  
عالوه بر قیمت ) گوسفند و بره(براي بررسی واکنش عرضه دام سبک 

متی این دو متغیر نیز در نظـر گرفتـه   ها، نوسانات قی دام سبک و نهاده
ها و قیمت دام سبک   ثیر ریسک و نوسانات قیمت نهادهاست و تأ  شده

 همچنین فـرض شـده  . است  بر میزان عرضه دام سبک سنجیده شده
است که تابع عرضه دام سبک از روند فصلی مشخص و روند سـیکلی   

سبک  دامهاي قیمتی عرضه در نهایت کشش. کند تصادفی پیروي می
تالطم قیمت نهـاده و قیمـت   . ها مورد تحلیل قرار گرفته استو نهاده

مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه و      GARCHدام سبک با استفاده از روش 
 . است  ثیر این نوسانات بر واکنش عرضه دام نشان داده شدهأت

 

 ها مواد و روش

 هاي مربوط به عرضـه دام سـبک شـامل تعـداد دام سـبک     داده 
ها بر حسـب فصـل و اسـتان     کشتارگاه کشتار شده در) د و برهگوسفن(

هاي مربـوط   است، داده  آوري شدهباشد که از مرکز آمار ایران جمع می

از شـرکت  و  بـر حسـب ریـال     هـا  به قیمت دام سبک و قیمت نهـاده 
هـاي فصـلی ایـن تحقیـق      داده. اسـت   پشتیبانی امور دام بدست آمده

ي سـه اسـتان آذربایجـان شـرقی،     و بـرا  1381-91هـاي  شامل سال
هاي بزرگ تولید کننـده  باشد که تقریبا در بین استاناصفهان و قم می

درصـد از کـل تولیـد دام سـبک      12در این زمینه قرار داشته و حدود 
نیـاز ایـن    هـاي مـورد  و داده) 12( را بـه عهـده دارنـد   ) گوسفند و بره(

هـاي تهـران و   اسـتان . باشـند پژوهش در این سه استان کـاملتر مـی  
خراسان به دلیل تقسیمات جغرافیایی به چند استان در طـی ایـن دوره   

  .اند در این تحقیق در نظر گرفته نشده
  

 GARCHروش 
واریـانس  (بر روي نقض واریـانس همسـانی    GARCHهاي  مدل

ها به جاي اینکه با پدیده واریانس  اند و در این مدل متمرکز شده) ثابت
از ایـن   شود که ک مشکل برخورد شود، سعی میناهمسانی به عنوان ی

به همـین دلیـل یـک    . سازي استفاده شودواریانس ناهمسانی در مدل
مدل ). 9( است   بینی براي واریانس هر دوره خطا تخمین زده شدهپیش

هاي آینده را به عنوان میـانگین وزنـی مربعـات بـاقی      اصلی، واریانس
هـا پارامترهـایی هسـتند کـه      زنکند، که این و مانده گذشته تعیین می

) 10(که بـه وسـیله انگـل     ARCHپارامترسازي . اند تخمین زده شده
باشـد کـه    ارایه شده است، میانگین وزنی مربعات خطاي گذشـته مـی  

ایـن  . شـود  یابد ولی هرگز به طور کامل صـفر نمـی   ها کاهش می وزن
. تعبارت معادل ایجاد یک متغیر وابسته با وقفـه در داخـل مـدل اسـ    

واریـانس  ) میانگین شرطی ب) الف: دو ویژگی دارد ARCHیک مدل 
مختلفـی بـه ترتیـب بـراي      GARCHو  ARCHهـاي  مدل. شرطی

. اسـت   هاي مربعات خطا و متغیرهاي وابسته با وقفه تعریف شـده وقفه
اسـت کـه    GARCH(1,1)مـدل   GARCH(p,q)تـرین مـدل   ساده

اي که به شکل وقفـه ي گذشته ، نوسان دورهδشامل یک جزء ثابت 
ـ ن انـدازه ي میـانگی ها یا پسماندهاي معادلـه از مجموع باقیمانده ري گی

بینـی آخـرین   و واریانس پـیش  휀 معادل ARCH شود که جزءمی
در فـرم اسـتاندارد   . خواهـد بـود   σمعادل  GARCHدوره، یا جزء 

  :هاي زیر هستند به صورت معادله GARCH(1,1)مدل 
푝 , = C + C p , + ε 						                            )1(  
σ = δ + δ 휀 +ω σ 														δ ,δ ,ω 				   )2(  

 بـه عنـوان تـابعی از    است کهکه میانگین شرطی مدل  )1( معادله
푝در ایـن معادلـه   . باشـد  مـی  εل با جز اخالهاي خودش  وقفه , 

pو  tها در زمان  قیمت نهاده  t-1قیمت همان نهاده در زمان  ,
واریـانس   زیرا شود واریانس شرطی مدل نامیده می) 2(معادله . باشد می

معادلـه   در. شود بینی میهر دوره بوسیله واریانس یک دوره قبل پیش
)2( ،σ  ،واریانس جزء اخالل휀   ،مربعات خطا در دوره قبـلσ 
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 ωو  ARCHضـریب   δ. باشد ل میواریانس جزء اخالل در دوره قب
  .باشند می GARCHضریب 
  

  الگوي فضاي حالت 
اگر مدل رگرسیونی استاندارد تابع عرضه به صـورت زیـر در نظـر    

  : گرفته شود
푠 , = 훾 + 훾 푝 	 + 훾 푝 	 + 휑 휎 	 	 +
휑 휎 	 	 + 푒 			                                          )3(              
                                                                             

푠 که در این معادله 푝میزان عرضـه دام سـبک،    , قیمـت   	
푝انتظاري دام سبک،  휎هـا،   قیمـت انتظـاري نهـاده    	 	 	 

휎واریانس قیمت دام سبک،  	 هـا  یمتـی نهـاده  واریـانس ق  	
  .باشدمی

هاي انتظاري دام سبک  فرم خطی تابع عرضه با قیمت) 3(معادله 
هـا و دام سـبک در آن    باشد که واریـانس قیمـت نهـاده    ها می و نهاده

ي اسـت،  تعیین این معادله نیازمند اطالعات زیـاد . گنجانده شده است
این تخمین شامل فاکتورهـاي غیرقابـل مشـاهده از قبیـل پیشـرفت      

زا کـه بـر واکـنش     تکنولوري، تغییرات نهادي و سایر متغیرهاي بـرون 
اسـتفاده از رونـدهاي   . شـود  ثیرگـذار اسـت، نمـی   أعرضه دام سـبک ت 

مشخص براي تخمین ایـن عوامـل هنگـامی کـه ایـن عوامـل واقعـا        
نتـایج نادرسـت    تصریح غلط مـدل و تصادفی هستند، ممکن است به 

اي که در این مقالـه تخمـین زده شـده اسـت،     تابع عرضه. منجر شود
دهد تا عناصر فصلی،  باشد که اجازه می مدل سري زمانی ساختاري می

روند و سیکلی غیر قابل مشاهده به طور تصادفی در طول زمان تغییـر  
قابـل مشـاهده   هاي فضاي حالت در غیاب عناصر غیر مدل). 9( نمایند

مدل فضاي حالت یکـی از  ). 9(گردد به مدل رگرسیون استاندارد برمی
شـرایط   در توانـد  مـی  هاي پویا است که سازي سیستمهاي مدلروش

براي برقراري روابـط رگرسـیونی بـه جـاي مـدل       متغیر بودن ضرایب
مـدل فضـاي حالـت، رفتـار     . حداقل مربعـات معمـولی اسـتفاده شـود    

. کند یه و تحلیل میبینی و تجز سازي، پیش ا در مدلهاي پویا رسیستم
هاي پویا ایـن اسـت کـه رفتـار آن را      هاي بارز سیستمیکی از ویژگی

ایده . توان از طریق تغییرات اجزاي تشکیل دهنده آن توصیف کرد می
کلی در مدل فضاي حالت این است که سـري زمـانی مشـاهده شـده     

푠مثل  بینی سازي و پیشمدل. نشده استمشاهده  تابعی از متغیر ,
ل فضـاي حالـت فرآینـد نسـبتاً     متغیرهاي مشاهده نشده از طریق مد

با مدل سري زمانی ساختاري بازنویسی ) 2(اگر معادله . اي داردپیچیده
 :شود، به صورت زیر خواهد شد

푠 , = μ + ∅ +φ 									                                         )4(   
푠) 4(معادله در  , ∅جـزء رونـد،    μعرضه فصلی دام سبک،  	 	 

بردار متغیرهاي توضیحی و  ź. باشد جزء سیکلی می φجزء فصلی، 
پـس  . جزء خطاي تصـادفی اسـت   eبردار پارامترهاي ناشناخته و  	∅

) 2(اسـت کـه بـا معادلـه      	∅푧́ي باال ترکیبی از مدل ساختاري  معادله
مطابقت داشته و تجزیه سري زمانی به اجزاء رونـد، فصـلی و سـیکلی    

-مـی  φو عنصر سـیکلی   μچالش اصلی نشان دادن روند . باشد می
-فرض می. تواند در فرم فضاي حالت نوشته شود یند میآاین فر. باشد

شود که عنصر روند به صورت تصادفی اسـت کـه بـه صـورت خطـی      
  :شود یتعریف م

μ = 휇 + β + φ + η 																													  )5(  
η	~NID 0,ση 	 	                      
훽 = 훽 + ζ 																	ζ = 푁퐼퐷 0,휎 			           )6(  

از  φو  βدهد که در غیـاب  تخمین روند را نشان می) 5(عادله م			
훽 .کندروند گام تصادفی پیروي می باشـد  پارامتر شیب براي روند می 

ویژگی تصادفی   βبه  ζ جزء اخالل . کند پیروي می) 6(که از معادله 
تحـت عنـوان فراضـریب     휎و  휎هـاي   واریـانس . دهـد  بودن را می
اگـر هـر دو   . شوند شوند و به وسیله عنصر روند شناخته می شناخته می

ر باشـند عنصـر رونـد    غیر صفر باشند، عنصر روند تصادفی و اگر صـف 
هـاي   تواند با رونـد و بااسـتفاده از روش   عنصر سیکلی می. خطی است

) 7(بـراي تحلیـل عنصـر سـیکلی از معادلـه      . گوناگونی ترکیب شـوند 
  :استفاده شده است

φ = α 푐표푠휆 푡 + 훽 푠푖푛휆 푡+ 푢 																	 )7(  
휆 = π																			( 
	K = 1,2,3,4														 
روش استفاده شده در ایـن مقالـه بـراي جـزء فصـلی اسـتفاده از       

 .متغیرهاي فصلی ثابت در زمان است
 

  نتایج و بحث
ودام سبک  ي جو، یونجههابراي بدست آوردن نوسان قیمت نهاده

بـراي جلـوگیري از کـاهش    . استفاده شـده اسـت   GARCHاز روش 
بـراي بررسـی   . شه واحد استفاده نشده استها از آزمون ری نوسان داده
در سري هـاي قیمـت از آزمـون انگـل و آمـاره       GARCHوجود اثر 

هاي مورد نیـاز پـرورش   از میان نهاده. شودضریب الگرانژ استفاده می
دام سبک، دو نهاده جو و یونجه انتخاب شد به دلیل اینکه نهـاده جـو   

وراك دام را تشـکیل  هاي خدرصد هزینه 24درصد و نهاده یونجه  53
هاي قیمت دو نهاده جو و یونجـه اثـر آرچ    دهد، همچنین در سريمی

ها و قیمت دام مرتبط با قیمت نهاده GARCHنتایج مدل . وجود دارد
با توجـه بـه اینکـه    . نشان داده شده است 1،2،3هاي  سبک در جدول

 هاي قبلن عرضه کشاورزان با توجه به دورهتصمیمات مربوط به میزا
هـاي قیمـت نهـاده و قیمـت      گیرد، در ایـن مـدل از وقفـه    صورت می

براي قیمت جو به . محصول جهت ارزیابی نوسانات استفاده شده است
  .دیده نشده است GARCHهاي دیگر اثر غیر از وقفه یک، در وقفه

 GARCH(1,1)دیده می شود مـدل  ) 1(همانگونه که در جدول 
-دار مـی جو با وقفه یک معنـی  نشان دهنده این است که قیمت نهاده
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شـود کـه ضـریب    همچنین با بررسـی واریـانس مشـخص مـی    . باشد
ARCH  ضریب  و 15/0با مقدارGARCH   دار معنـی  77/0با مقـدار

دهنده ایستایی مدل باشد که نشانبوده و مجموع آنها کمتر از یک می

  .باشدمی واریانس شرطی
  

 جو براي قیمت نهاده GARCHنتایج مدل  - 1 جدول
Table 1- GARCH model results for input price (barley) 

  z   آماره
Z statistic  

 انحراف معیار
Standard Error  

  ضرایب
Coefficients  

  متغیرها
Variables    

    
  شرطی مدل میانگین

(Conditional mean model) 

-8.5**           2.86  
 30.17-  

  عدد ثابت
(Constant)  

34.85** 0.04 0.75  
  قیمت نهاده جو با وقفه یک فصل

(Barley price lag(-1))   

    
    

6.86**  0.33  
 2.38 

  عدد ثابت
(Constant) 

 4.5**  0.005  
 0.15  

   ARCHضریب 
(ARCH factor)  

42.26**  
0.03  
  
 

0.77  
  

  GARCHضریب 
(GARCH factor) 

  Significant at one percent level**                                                     در سطح پنج درصدداري  معنی* *

     Source: Research finding                                                                ققیهاي تح یافته: ماخذ   
 

  هیونج براي قیمت نهاده GARCHنتایج مدل  - 2 جدول
Table 2- GARCH model results for input price (Alfalfa) 

  z     آماره
Z statistic  

  انحراف معیار
Standards Error 

  ضرایب
Coefficients 

  متغیرها
Variables  

     
  شرطی مدل میانگین

( Conditional mean model)   
33.41**  0.12  -4.29  

  عدد ثابت
(Constant) 

225.43**  0.005  1.03  
  قیمت یونجه یک فصل قبل
(Alfalfa price lag(-1))  

-391.09**  0.0007  -0.24  
  قیمت یونجه دو فصل قبل

(Alfalfa price lag(-2))  
      

  مدل واریانس شرطی
(Conditional variance model) 

18.79**  0.26  3.92  
  عدد ثابت 

Constant)(  

4.57**  0.05  0.14  
  ضریب آرچ

(ARCH factor) 

6.25**  0.07 0.15  
   ضریب گارچ

(GARCH factor) 
  Significant at one percent level**                            داري در سطح پنج درصد معنی* *

 Source: Research findings              هاي تحقیق یافته: خذأم
 

قیمت یونجـه در یـک و دو فصـل گذشـته     ) 2(جدول با توجه به 
شـود کـه   همچنین با بررسی واریانس مشخص مـی . باشددار میمعنی

 15/0بـا مقـدار    GARCHضـریب   و 14/0با مقدار  ARCHضریب 

دهنـده   باشند که نشـان دار بوده و داراي مجموع کمتر از یک میمعنی
 .باشدمی ایستایی مدل واریانس شرطی
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 براي قیمت دام سبک  نتایج مدل گارچ - 3جدول 
Table 3- GARCH model results for light live stock price   

  z آماره  
Z statistics 

  انحراف معیار
Standards Error  

  ضرایب
Coefficients 

  متغیرها
Variables 

    
  شرطی مدل میانگین

(Conditional mean model)   
1.54** 29.52 55.41 

  عدد ثابت
Constant)( 

12.49**  0.09  0.65 
  قیمت دام سبک با وقفه یک فصل

Light livestock price lag(-1))(  
      

  مدل واریانس شرطی
(Conditional variance model)  

1.05  101.56 98.86 
  عدد ثابت

Constant)(  

3.58** 0.05 0.16 
  ARCHضریب 

(ARCH factor)  
10.54**  0.09 0.65 

 GARCH ضریب
(GARCH factor) 

     Significant at one percent level**                                      داري در سطح پنج درصد معنی ** 
Source: Research findings                      هاي تحقیق یافته: خذأم  

  

شود که قیمت دام سبک با وقفه مشخص می) 3(با بررسی جدول 
  همچنین با بررسی واریانس مشخص . دار شده استیک فصل معنی

با  GARCHضریب  و 16/0با مقدار  ARCHشود که ضریب می

باشـد کـه   دار بوده و مجموع آنها کمتـر از یـک مـی   معنی 65/0مقدار 
  . باشدمی دهنده ایستایی مدل واریانس شرطینشان

  

 نتایج الگوي فضاي حالت براي تخمین تابع عرضه - 4جدول 
 Table 4- State space model results for supply function estimation  

  استان قم
Qom province  

  استان اصفهان
Isfahan province 

  آذربایجان شرقیاستان 
East Azerbaijan province 

 متغیرها 
Variables 

  نهاده جو  قیمت                      **6857.02- **217818.7- **9241555-
Barely price  

9102435**  814335.4**  51667.19** 
  قیمت دام سبک

Price light livestock 

-765041.3**  -3443474**  -4630.22**  
  جو قیمت نهادهواریانس 

Barely price variance  
-332451**  12717112**  -32435.56**  

  واریانس قیمت دام سبک
Light livestock price variance  

421587.1** -  -236671.2**  -1724128**  
  )تابستان(نوسانات فصلی 

Seasonal fluctuations(Summer) 

  )پاییز(فصلی نوسانات   **1628248- **6173521-  **1784247-
Seasonal fluctuations(Autumn)  

14056792** 1121454** -170793.7**  
  )زمستان(نوسانات فصلی 

Seasonal fluctuations(Winter)  
  نتایج نهایی      

Final results  

307.09**  1079.443**  88.17**  
  نوسانات سیکلی

Cyclical fluctuations 

25662923** 14242882**  353396** 
  نوسانات روند

fluctuations Trend 
   Significant at one percent level**                                                                                                  داري در سطح پنج درصد معنی                               **

  Source: Research findings                                        هاي تحقیق یافته: خذأم    
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بـراي تخمـین تـابع عرضـه از      نتایج تخمین الگوي فضاي حالت

ه هـاي سـ   کشتار شـده در کشـتارگاه  ) گوسفند و بره(میزان دام سبک 
  .اصفهان استفاده شده است و شرقی، قم استان شامل آذربایجان

ثیر متغیرهاي مسـتقل اسـتفاده شـده در    أدادن میزان ت براي نشان
 از مدل فضاي حالت استفاده شده) میزان عرضه(مدل بر متغیر وابسته 

در مدل ارائـه شـده   . است  نوشته شده) 4(است که نتایج آن در جدول  
ت سـیکلی  براي هر سه استان، ضرایب نوسانات روند و ضریب نوسـانا 

بـراي  . اسـت   به صورت تصادفی با میانگین ثابت در نظر گرفتـه شـده  
ها و واریانس شرطی هـر  ري قیمت انتظاري دام سبک و نهادهگی اندازه

قیمـت  قیمت در هر استان به ترتیب از ارزش تعیین شـده و واریـانس   
اسـتفاده شـده    GARCHحاصل از مدل جو دام سبک و قیمت نهاده 

ي معادله عرضه مربـوط   پارامترهاي تخمین زده شده) 4(جدول . است
همه پارامترهاي تخمین زده شده  عالمت. دهد هر استان را ارائه میبه 

بـه  . باشند مربوط به متغیرهاي قیمت و ریسک با تئوري هماهنگ می
ثیر مثبــت بــر عرضــه داشــته و أعبــارت دیگــر، قیمــت دام ســبک تــ

ـ  هاي مرتبط باهاي نهاده و هزینه قیمت ثیر منفـی بـر تـابع    أریسک ت
در مدل ارائه شده فقط از نهاده جو اسـتفاده شـده اسـت    . عرضه دارند

زیرا مدل برآورد شده با استفاده از این نهاده نسبت به مدل برآورد شده 
بـا تئـوري هـاي مربوطـه      هماهنگی بیشـتري نهاده جو   استفاده ازبا 

  .داشته است
میـزان عرضـه دام سـبک در    ثیر متغیرهاي مستقل بر أبا بررسی ت

شود که قیمت انتظاري دام سبک  شرقی مشخص می استان آذربایجان
دار  عنـی ثیر مثبت داشـته و ایـن رابطـه م   أبر میزان عرضه دام سبک ت

ـ     قیمت انتظاري نهـاده ي جـو   . است ثیر منفـی و  أبـر تـابع عرضـه ت
ضـه  میزان عردار دارد، به عبارت دیگر با افزایش قیمت نهاده جو  معنی

دهنـده واکـنش تولیدکننـدگان بـه      که نشان یابد دام سبک کاهش می
ضریب واریانس . باشدهاي جاري پرورش دام سبک میافزایش هزینه

بر میزان عرضه آن دار  ثیر منفی و معنیأدهنده ت قیمت دام سبک نشان
، بـه عبـارت بهتـر بـا افـزایش      استدام سبک از طرف تولیدکنندگان 

. یابـد  دام سبک میـزان عرضـه کـاهش مـی    نوسانات و ریسک قیمتی 
دار بـر عرضـه دام سـبک     ثیر منفی و معنیأواریانس قیمتی نهاده جو ت

دهنده آن است که با افزایش نوسانات و ریسـک   دارد، این نتیجه نشان
ات نوسـان . یابـد  قیمتی نهاده جو میزان عرضه دام سـبک کـاهش مـی   

دار  ثیر منفی و معنیأتو زمستان فصلی مربوط به فصول تابستان، پاییز 
همچنین ضـریب مربـوط بـه نوسـانات     . اند بر عرضه دام سبک داشته

دهنده وجـود رونـد مثبـت بـا      باشد که نشان دار می مثبت و معنی ،روند
ضریب تصادفی در عرضه دام سبک استان آذربایجان شرقی است، به 

با بررسی . ثیر مثبتی بر میزان عرضه داردأسانات روند تعبارت دیگر نو
شـود کـه در میـزان عرضـه دام سـبک       نوسانات سیکلی مشخص می

دار و مثبت با ضرایب تصادفی در هر سال وجود  نوسانات سیکلی معنی

فصـول تابسـتان، پـاییز و     درنوسـانات فصـلی    تاثیر منفی. داشته دارد
ول میزان عرضـه دام سـبک   که در این فصمی کند زمستان مشخص 

دهنده افزایش کلی میزان عرضـه   یابد، اما روند مثبت نشان کاهش می
دام سبک بوده و نوسانات موجود در روند عرضه دام سبک به صـورت  

انتظاري دام سـبک   در استان اصفهان قیمت. باشد سیکلی تصادفی می
سـت کـه   دار ا ثیر مثبت داشته و این رابطه معنیأتبر میزان عرضه آن 

قیمت . دهنده تشویق تولیدکنندگان در جهت افزایش تولید است نشان
دار داشـته، بـه    ثیر منفی و معنـی بر تابع عرضه تأ تظاري نهاده ي جوان

عبارت دیگر با افزایش قیمت نهاده جو میزان عرضه دام سبک کاهش 
دار بـر میـزان    ثیر منفـی و معنـی  أواریانس قیمت دام سبک  ت. یابد می

و با افـزایش نوسـانات و    دارددام سبک از طرف تولیدکنندگان عرضه 
واریانس . یابد کاهش می ي آن ریسک قیمتی دام سبک میزان عرضه

دار بر عرضه دام سـبک دارد، ایـن    ثیر منفی و معنیأقیمتی نهاده جو ت
دهنده آن است که با افزایش نوسـانات و ریسـک قیمتـی     نتیجه نشان

نوسـانات فصـلی   . مـی یابـد  سبک کاهش  نهاده جو میزان عرضه دام
دار بـر عرضـه دام    ثیر منفی و معنیأمربوط به فصول تابستان و پاییز ت

زمسـتان، مثبـت و   نوسـانات فصـلی   تاثیر که  حالی اند، در سبک داشته
دهنـده   همچنین ضریب مربوط به متغیـر رونـد نشـان   . معنی دار است

ـ  وجود روند مثبت با ضرایب تصادفی و معنی ر میـزان عرضـه دام   دار ب
به عبارت دیگر وجود روند با ضرایب تصـادفی در عرضـه   . است سبک 

ضـریب  . اسـت   دام سبک سبب افزایش میزان عرضه دام سبک شـده 
دار بـر میـران    ثیر مثبت و معنـی أدهنده ت مربوط به متغیر سیکلی نشان

است، به عبارت دیگر عرضه دام سبک در طول یک  عرضه دام سبک 
بـا  . کنـد  نوسانات سیکلی مثبت با ضرایب تصادفی پیروي مـی سال از 

پـاییز مشـخص    و فصـول تابسـتان  در فصلی  منفی توجه به نوسانات
یابـد، در   شود که در این فصول میزان عرضه دام سبک کاهش می می

اما  ،یابد حالی که در فصل زمستان میزان عرضه دام سبک افزایش می
ی میزان عرضـه دام سـبک بـوده و    دهنده افزایش کل روند مثبت نشان

نوسانات موجود در روند عرضه دام سبک به صورت سـیکلی تصـادفی   
در استان قم قیمت انتظاري دام سبک بر میـزان عرضـه دام   . باشد می

دهنـده   دار است کـه نشـان   ثیر مثبت داشته و این رابطه معنیأسبک ت
جو ظاري قیمت انت. تشویق تولیدکنندگان در جهت افزایش تولید است

دار دارد، به عبارت دیگـر بـا افـزایش     ثیر منفی و معنیأبر تابع عرضه ت
دهنده  یابد که نشان قیمت نهاده جو میزان عرضه دام سبک کاهش می

هاي جاري پرورش دام سـبک  نش تولیدکنندگان به افزایش هزینهواک
ـ  ضریب واریانس قیمت دام سبک نشان. باشدمی ثیر منفـی و  أدهنده ت

ار بر میزان عرضه دام سبک از طرف تولیدکننـدگان اسـت، بـه    د معنی
عبارت بهتر با افزایش نوسـانات و ریسـک قیمتـی دام سـبک میـزان      

ـ   . یابد عرضه کاهش می ثیر أاز جهت دیگر واریانس قیمت نهـاده جـو ت
دهنـده آن   دار بر عرضه دام سبک دارد، این نتیجه نشـان  منفی و معنی
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سانات قیمتی نهاده جو میـزان عرضـه   است که با افزایش ریسک و نو
متغیرهـاي موهـومی مربـوط بـه فصـول      . یابـد  دام سبک کاهش می

ثیر مثبـت و  فصل زمسـتان تـأ   دار و ر منفی و معنیثیأپاییز ت و تابستان
همچنـین ضـریب مربـوط بـه     . اند دار بر عرضه دام سبک داشته معنی

ن عرضـه دام  دار بـر میـزا   ثیر مثبـت و معنـی  أدهنده ت متغیر روند نشان
دهنده وجود روند مثبت با ضریب تصادفی  است که نشان  سبک داشته

در عرضه دام سبک استان قم است، به عبـارت دیگـر نوسـانات رونـد     
با بررسی نوسانات سیکلی مشـخص  . ثیر مثبتی بر میزان عرضه داردأت

دار و  شود که در میزان عرضه دام سبک از نوسانات سـیکلی معنـی   می
با توجه به نوسانات فصلی . باشد رایب تصادفی برخوردار میمثبت با ض

شود که در این فصول میـزان   منفی فصول تابستان، پاییز مشخص می
یابد، در حالی که در فصل زمستان میـزان   عرضه دام سبک کاهش می
دهنـده افـزایش    یابد اما روند مثبت نشان عرضه دام سبک افزایش می

ه و نوسانات موجود در روند عرضه دام کلی میزان عرضه دام سبک بود
  .باشد سبک به صورت سیکلی و منظم می

هـاي نهـاده و دام سـبک و ریسـک      هاي مربوط به قیمت کشش
نشـان  ) 5(هاي دام سـبک و نهـاده در جـدول    قیمتی مربوط به قیمت

هـا در طـول دوره   ها بـر حسـب میـانگین داده   کشش. داده شده است
 . اند تخمین برآورد شده

  
  نتایج محاسبه کشش عرضه - 5جدول 

Table 5- The results elasticity calculation supply 
  استان قم

Qom province  
  استان اصفهان

Isfahan province 
  استان آذربایجان شرقی

East Azerbaijan province Variables  

0.8** 0.61** 0.53** 
  قیمت انتظاري دام سبک 

Light livestock expected price) (  

-0.18**  -0.66**  -0.14**  
   جو قیمت انتظاري نهاده

(Barely expected price) 

-0.14**  -0.18**  -0.19**  
  واریانس قیمت دام سبک

Light livestock price variance)(  
-0.23**  -0.03**  -0.07**  

  جو واریانس قیمت نهاده
(Barely price variance)  

                     Significant at one percent level**                                                  درصد پنج سطح در داري معنی **      
  Source: Research findings                                                                                          هاي تحقیق یافته: خذأم

                            
شود که عرضه دام سبک  مشخص می) 5(با توجه به نتایج جدول 

کـم کشـش   قیمـت نهـاده جـو    نسبت به نوسانات قیمت دام سبک و 
نوسانات قیمـت دام   به عبارت دیگر با افزایش یک درصد در. باشد می

 کـاهش ، عرضـه دام سـبک کمتـر از یـک درصـد      جو  سبک و نهاده
  .یابد می

  هایشنهادپو  یريگ نتیجه
  : گردد با توجه به بحث انجام شده نتایج و پیشنهادات زیر ارائه می

ثیر مثبـت و  أمتغیر قیمت انتظاري دام سبک بر میزان عرضه آن ت
قیمتی دام سبک بر میزان عرضـه  دار دارد، در حالی که واریانس  معنی
 . دار دارد ثیر منفی و معنیأآن ت

هـاي الزم بـراي تولیـد دام سـبک و      متغیر قیمت انتظاري نهـاده 
 . دار بر میزان عرضه آن دارد ثیر منفی و معنیأواریانس آن ت

ـ  ثیر مثبـت و  أنوسانات روند و سیکلی بر میزان عرضه دام سبک ت
با بررسی عرضه شیر نشـان  ) 2010(سی دار دارند، جزقانی و مقد معنی
داري بـر میـزان    ثیر معنـی أاند که روند مشخص و سیکل فصلی ت داده

 .عرضه دارد
هـا و دام سـبک    عرضه دام سبک نسبت به تغییرات قیمت نهـاده 

 .ناپذیر است کشش
ها بر میزان عرضه دام سبک  ثیر نوسانات قیمت نهادهأبا توجه به ت

هاي تولیـدي در   با اختصاص یارانه به نهادهشود که دولت  پیشنهاد می
شـرقی، فصـول    فصول تابستان، پاییز و زمستان در اسـتان آذربایجـان  

تابستان و پاییز در استان اصفهان، فصول تابسـتان و پـاییز در اسـتان    
قم، به تولیدکنندگان در این زمینه کمک نموده و زمینه تولیـد هرچـه   

 .بیشتر این محصول فراهم آید
دار نوسـانات قیمـت دام سـبک و     منفی و معنـی  ثیرأایت به تبا عن

هـایی از جملـه    ها بر میزان عرضه آن، بـا اتخـاذ سیاسـت    قیمت نهاده
کنترل تعرفه واردات گوشت قرمز و نهادهاي یونجه و جو از به وجـود  
آمدن نوسانات غیر منتظره و زیاد جلـوگیري کنـد، زمینـه تولیـد ایـن      

  .محصول فراهم آید
دار در هـر اسـتان توصـیه     ه به وجود نوسانات سیکلی معنیبا توج

ها و دوره زمانی هـر سـیکل،    شود که با در نظر گرفتن تعداد سیکل می
هاي مختلف را در نظـر گرفتـه و بـا     افزایش و کاهش عرضه در زمان

ها از آن به عنوان ابزاري در جهت تنظیم عرضـه و   شناخت این سیکل
  .گرددبازار دام سبک استفاده 
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شود که این پژوهش با استفاده  هاي آینده توصیه می براي پژوهش
هاي ماهانه نیز بررسـی گـردد، همچنـین نوسـانات فصـلی بـه        از داده

  .صورت تصادفی نیز مورد تحلیل قرار گیرد
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