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چکیده
تا  1394های ساالنه از سال زمانی، قیمت دورۀهای  روشسنجی تک متغیره و چند متغیره های اقتصاد با استفاده از مدل مطالعهدر این 

و میزان  سویا ۀهای مربوط به قیمت گوشت مرغ، ذرت، کنجال بینی شد. داده برای جهان پیش 2020تا  2014برای ایران و از سال 1399

از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت امور پشتیبانی دام و بانک مرکزی جمهوری اسالمی تهیه و  1393-1369تولید کشور ایران از سال 

در  بینی قیمت گوشت مرغ برازش و پیش برایترین مدل  مناسبدند. تهیه ش 2013-1961برای سال  FAO STATهای جهانی از  داده

و در جهان،  درصد 7/4و  12/2ای  بینی درون و برون نمونه یشپ یخطابا  ARMAX (3,5)ایران مدل خودتوضیح میانگین متحرک 

معیار  پایۀبر  درصد 91/3و  34/4ای  بینی درون و برون نمونه با خطای پیش ARMA (1,13)مدل خودتوضیح میانگین متحرک 

یک واحد  ،( نشان داده استVECM) ای یح خطای چند معادلهتصح. همچنین نتایج برآورد الگوهای ستمیانگین درصد قدر مطلق خط

درصدی در قیمت گوشت  29/3و  59/7افزایش در نسبت قیمت ذرت به سویا و میزان تولید گوشت در ایران به ترتیب باعث افزایشی 

و  46/0، 31/0یک واحد افزایش در قیمت جهانی ذرت، سویا و میزان تولید جهانی گوشت مرغ به ترتیب باعث افزایشی  مرغ ایران و

  شود. درصدی در قیمت جهانی گوشت مرغ می 64/0

 

 .بینی زمانی، معیار خطای پیش ۀدورهای  روشالگوهای تک متغیره و چند متغیره، :کلیدیهایهواژ
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ABSTRACT 

At this study, with using from univariate and multivariate Econometrics Models of time series techniques, the annual 

prices from 2015 to 2020 for Iran and from 2014 to 2020 for world was predicted. The Iran data related to the chicken 

price, corn price, soybean meal price and chicken production rate from 1990 to 2014 were provided from Ministry of 

Agriculture Iran, State Livestock Affairs Logistics (S.L.A.L) Inc. and Central Bank of the Islamic Republic of Iran 

and the world data were provided from FAO STAT for the year 1961-2013. The most appropriate model for fitness 

and prediction of chicken meat in Iran is the autoregressive moving average model (ARMAX (3,5)), with the in-

sample and out of sample of predicting error are 2.12 and 4.7 percent and in world, autoregressive moving average 

model (ARMA (1,13)) with the in-sample and out of sample of predicting error are 4.34 and 3.91 percent, according 

to mean absolute percent error criterion. Also the results of vector error correction models (VECM) estimation have 

shown one unit increasing in the ratio of the price of corn to soy and the amount of meat production in Iran, can 

increase 7.59 and 3.29 percent in Iran chicken meat and one unit increasing in world price of corn and the amount of 

world production of chicken meat can cause increase equal 0.31, 0.46 and 0.64 percent in chicken meat world price.  
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مقدمه

به  هم در بین منابع پروتئینی، گوشت مرغ که ییازآنجا

ها دارد و هم به لحاظ  لحاظ نقشی که در تغذیۀ انسان

رشد تولیدی که نسبت به رشد تولید دیگر محصوالت 

صنعت همچنین  دارد. ای ویژه اهمیت دامی داشته،

 طیور اهمیت زیادی در اقتصاد ملی بسیاری از کشورها

های موجود در  حساسیت سوییرد؛ از ایران داو نیز 

بازار مواد پروتئینی ایران موجب شده تا دولت همواره 

 در بازار این محصوالت دخالت داشته باشد؛

یک الگوی  ۀ، برای ایجاد تعادل و ادامجهت ینبد

بینی  بلندمدت ضروری است تا با استفاده از پیش

 یمدر تنظتواند نقش مهمی  که می  قیمت

نهایت کاهش ریسک داشته درو   ها گذاری یاستس

های بیشتر قیمت این محصول  باشد، از نوسان

 Azizi &Torkamani, 2000; Dashti) پیشگیری شود

& Mohammadi, 2009.) Besseler & Wang (2003) 

بینی  روش تقاضا، توانایی پیش پنجبا استفاده از 

مصرف گوشت گاو، مرغ و خوک آمریکا را  مدت کوتاه

ها  آن ةهای مورد استفاد ه مقایسه کردند. دادهدو مرحل

بوده است. معیار  1997 یلآورتا  1975سال  ۀاز ژانوی

 بینی میانگین مجذور خطای پیش ۀها، برای مقایس آن

(MSFC)1  آن  ةشد محاسبه میزانبوده که کمترین

 18/0، 284/0برای گوشت گاو، خوک و مرغ به ترتیب 

تصحیح خطای برداری  با استفاده از الگوی 341/0و 

(VECM بوده است. بنابراین، بهترین روش برای )

بینی مصرف گوشت آمریکا، الگوی تصحیح خطای  پیش

ها  در هر دو  گوشت همۀ( برای VECMبرداری )

 Moghadasi & Feizabadi(2006)  مرحله بوده است.
هفتگی   های بینی قیمت برآورد الگوی پیش منظور به

(  و دادة 1976) Jenkins–Boxروش  از ،گوشت مرغ

 1383و دو ماه نخست سال 1382، 1381های  سال

 های ترکیببه دنبال برازش  آنگاهاستفاده کردند. 

های خود رگرسیونی و میانگین  مختلفی از مدل

مدل مناسب شامل اجزای خود  یتدرنهامتحرک، 

و خود رگرسیونی  2(AR(1)اول ) ۀرگرسیونی مرتب
                                                                               
1. Mean Square Forecast Error 
2. Auto-regressive 

بینی انتخاب  پیش برای 3(SAR(12)) 12فصلی مرتبه 

Dashti & Mohammadi (2009 ) مطالعهدر  شدند.

بینی قیمت اسمی و واقعی گوشت مرغ و هدف پیش

الگوهای  بود و 1384-1346های مرغ طی سالمتخ

 ۀو شبک ARIMAبینی شامل مورد استفاده برای پیش

با استفاده از  ،مطالعهعصبی مصنوعی بودند. نتایج 

و  (RMSEبینی ) ین مجذور خطای پیشریشۀ میانگ

برتری کامل (، MAPEمیانگین درصد قدر مطلق خطا )

بینی قیمت اسمی  را در پیش ARIMAالگوی 

را  روش شبکۀ عصبی مصنوعی محصوالت منتخب و

 .دهد نشان می واقعی محصوالتهای   قیمت رزمینۀد

تجربی و  ، مدلAyyub et al. (2011) مطالعه

شت و شاخص قیمت گوشت را بینی تولید گو پیش

نشان  2020برای دسترسی به پیامدهای آن تا سال 

نتایج نشان داد  مطالعهدهد. در این  می

(4،2،4)ARIMA های   یک مدل مناسب برای دوره

های  زمانی تولید گوشت و شاخص قیمت آن در سال

است. همچنین، بیشتر معیارهای  2008تا  1991

 تشخیصی با استفاده از آزمون 
4
NPARکه  نشان دادند

در شاخص  یتوجه ، افزایش قابل2020تا حدود سال 

 مطالعهدر  قیمت گوشت وجود خواهد داشت.

Ghahremanzadeh & Rashidghalam (2014 )  هدف

انواع گوشت در  ۀبینی قیمت سه ماه الگوسازی و پیش

های فصلی  داده از کشور بود؛ برای این منظور

های  گوسفند برای سال های گوشت مرغ، گاو و قیمت

الگوی  ،استفاده شد. نتایج نشان دادند 1390تا  1377

، برای 5(PAR(1)) یک ۀای از مرتب خود توضیح دوره

خود  و الگوی بینی قیمت گوشت مرغ الگوسازی و پیش

بینی قیمت گوشت  توضیح میانگین متحرک برای پیش

 Agnieszka. گاو و گوسفند در کشور مناسب هستند

Tłuczak (2016)   بینی قیمت گوشت خوک  به پیش

. هدف با استفاده از مدل تطبیقی زمستانی پرداخت

بینی قیمت خوک در  اروپا، رومانی   وی، پیش مطالعه

با توجه به بود.  2016و لهستان برای نیمۀ اول سال 

های تطبیقی  ، مدلوی مطالعهدر  آمده دست بهنتایج 
                                                                               
3. Seasonal Auto-regressive 

4. Normalily Probability Auto-Regressive 

5. Period Auto-Regressive 
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ی کشاورزی و ها قیمت مدت کوتاهبینی  برای پیش

 گوشت خوک مناسب بودند. ۀهای ماهان توصیف قیمت

بینی قیمت گوشت مرغ در نیز به پیش مطالعهدر این 

های تک متغیره  و  ایران و جهان با استفاده از مدل

چند متغیره پرداخته شده است و سعی شده 

ی مانند تولید داخلی و سیاست های عامل های اثرگذاری

این قیمت  های پذیریر تغییرها د هدفمندی یارانه

نوآوری در این  عنوان به؛ همچنین شودمشخص 

 تأثیرهای جهانی و تعیین  بینی قیمت به پیش مطالعه

های جهانی  خارجی در قیمت همسان های عامل

وضعیت ایران را با  ۀپرداخت شده تا توان مقایس

بر این  افزونوضعیت جهانی میسر سازد؛ 

های  های وارده به قیمت (شوک) های تکانه اثرگذاری

های  های وارده به قیمت تکانه های اثرگذاریداخلی با 

 ه است.شدجهانی ارزیابی و  مقایسه 

 

هاموادوروش

های متعادل در  با توجه به ماهیت تشکیل قیمت

تا  60اقتصاد و باور کارشناسان که در صنعت طیور، 

های تولید را خوراک مصرفی  درصد از هزینه 70

 یتارعنکبوتبه دلیل آنکه تحلیل و  دهد یل میتشک

زمانی  دورةها یک تحلیل پویاست، از الگوهای  قیمت

 Iranگوشت مرغ استفاده شد )بینی قیمت  برای پیش

poultry industry, 2013; Koopahi, 2009 ین (. در ا

بینی قیمت گوشت مرغ، در  تحقیق، برای پیش

  متغیرهای قیمتالگوهای چند متغیرة ایران و جهان از 

ذرت، قیمت کنجالۀ سویا و میزان تولید استفاده شده 

های مربوط به قیمت گوشت مرغ، ذرت،  دادهاست. 

ریال به  برحسب)قیمت  و میزان تولید سویا ۀکنجال

( برای کشور هزار تن برحسبکیلوگرم و میزان تولید 

از وزارت جهاد کشاورزی،  1393-1369ایران از سال 

شتیبانی دام و بانک مرکزی جمهوری شرکت امور پ

 برحسب)قیمت  های جهانی اسالمی تهیه شدند و داده

از  (هزار تن برحسبدالر به کیلوگرم و میزان تولید 

FAO ،STAT   از و  تهیه شدند 2013-1961از سال

های  بینی مدل برای برآورد و پیش EViews8 افزار نرم

 .است شدهاین تحقیق استفاده 

 1ایستایی

ها بایستی ایستایی  داده عملیاتی روی  هرگونهاز  شپی

بنا به تعریف، یک فرآیند تصادفی  د؛شوها بررسی  آن

شود که میانگین و واریانس  هنگامی ایستا نامیده می

کواریانس بین  میزانزمان ثابت باشد و  فرآیندآن در 

بین دو دوره  ۀزمانی، تنها به فاصله یا وقف ةدو دور

 ۀارتباطی به زمان واقعی محاسببستگی داشته و 

 کوواریانس نداشته باشد.

 

 2الگوهای دورۀ زمانی تک متغیره

در الگوهای دورة زمانی تک متغیره، رفتار آتی متغیر 

شود و فرض بر  بر پایۀ رفتار گذشتۀ آن الگوبندی می

بینی رفتار متغیر مورد نظر نیاز  پیشاین است که برای 

  عات موجود در خود این دورهیراز اطالغ بهبه اطالعاتی 

با استفاده از مقادیر  Yنیست. در این الگوها متغیر 

مانده(، توضیح داده  گذشتۀ خود و جملۀ اخالل )باقی

 .(Nelson, 1973)شود  می

 

3(AR) یالگوی خود توضیح 
  

الگوی خود توضیح بر این فرض استوار است که میزان 

و جاری یک متغیر توسط مقادیر گذشته خود 

اگر شود و  توضیح داده می وارد در زمان حال های تکانه

 ۀتبعیت کند، چنین رابط AR(p)متغیری از یک الگوی 

   :(Tsay, 2002) شود صورت زیر بیان میبهخطی 

(1 )       tptpttt uyyy    ...1                                                                                

 tu ماندة  یباقدر رابطۀ باال بیانگر جملۀ اخالل یا

کالسیک و دارای میانگین و رابطه است )دارای فروض 

های  فراسنجه درواقع، βمقادیر ( و واریانس ثابت

 عنوان بهکه  است   دورةهای  مربوط به وقفه

 .اند شدهمتغیرهای توضیحی وارد الگو 

 

  4(MAالگوی میانگین متحرک)

این نظریه است که  ۀالگوی میانگین متحرک، بر پای

هایی است که در زمان  تکانهیک متغیر تنها متأثر از 

از نظر ریاضی،  شود. حال و گذشته بر آن وارد می
                                                                               
1. Stationary 

2. Univariate Models 

3. Auto-Regressive 

4. Moving Average 
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 تبعیت کندMA(q) متغیری که از یک فرآیند 

 زیر است: صورت به

(2    )qtqtttt u....uuy   10                                                                                    

های مربوط به اجزای  فراسنجه  ,…,مقادیر

اخالل  های هاست که در واقع جمل  ,…,

 پیش ةدور qهای جاری و گذشته تا  مربوط به دوره

 در الگو وارد جاری  میزانکه برای توضیح  است

 .(Tsay, 2002) اند شده

 

1(ARMA) الگوی خود توضیح میانگین متحرک
  

های هردو فرآیند  ویژگی ،زمانی ممکن است دورةیک 

AR  وMA  ز هر یک از این باشد و استفاده اداشته

مورد نظر   ةدورتواند ساختار پویای  نمییی تنها بهالگوها 

 ARMAدر چنین مواردی از الگوی  را نشان دهد.

الگوهای خود توضیح و شود که ترکیبی از  استفاده می

 یک فرآیند شکل عمومیمیانگین متحرک است. 

ARMA(p,q) زیر است: صورت به 

(3) 

tqtqt

ptpttt

uuu

y...yy









10

1
 

مرتبۀ  q مرتبۀ جملۀ وقفه خود متغیر و Pکه  یطور به

 .استماندة تصادفی  جمله باقی بوده و  جملۀ اخالل

 

 2زمانی چند متغیره  دورۀالگوهای 

است  زمانی چند متغیره، فرض بر این  در الگوهای دورة

 تواند تنها توسط گذشتۀ خود که یک متغیر نمی

 توضیح داده شود و اطالعات دیگری نیز وجود دارد که

 هرکدامر است و در توضیح رفتار متغیر مورد نظر مؤث

 استای از متغیرها  از این الگوها بیانگر رفتار ویژه

(Jahangard, 2008). 

 

 3(VAR) توضیح برداری الگوی خود

د است سودمنبرداری یک روش غیر الگوی خود توضیح

 دیگرهای خود و  و در آن بردار متغیرها، تابعی از وقفه

ل در سا 4راستا سیمزاین  در .زاست درونمتغیرهای 
                                                                               
1. Auto-Regressive Moving Average 

2. Multivariate Models 

3. Vector Auto-Regressive 

4. Sims 

متغیرها، الگوی خود  همۀ ییزا درونبا فرض  1980

 زیر ارائه کرده است: صورت بهرا  VARتوضیح یا 

(4) 

tptp

ttt

eyA...

yAyAAy
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متغیر  n ( ازnبرداری )   باال ۀدر رابط

عرض از  ( از جزءn)بردار  در الگو، موجود 

 الگو و  ةضرایب برآوردشد( از n n)بردار  ، مبدأ

 .استخطای الگو  های جمله( از n)بردار 

 

     5(VECMبرداری )ای/ الگوی تصحیح خطای چند معادله

ای فرض  در الگوی تصحیح خطای برداری چند معادله

در این الگو، ت. متغیرهای الگوس ۀهم ییزا درونبر 

و بلندمدت متغیر وابسته به  مدت کوتاه واکنش

به  مدت کوتاه ایه رابطهمتغیرهای مستقل و پیوند 

 Enders, 2004; Wolters) بلندمدت قابل بررسی است

& Kirchgässner, 2007) . در واقع الگوی تصحیح

 VARدر قالب یک الگوی  طور عمده بهخطای برداری 

متغیر  k را که VAR الگوییک شود. اگر  ارائه می

 داشته وقفه Pبا   I (1یک ) ۀانباشته از مرتب یزا درون

  :، داریمباشد، در قالب ماتریسی در نظر گرفته شود

(5) 
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ماتریس  βاست که در آن     باال ۀدر رابط

 های ماتریس ضریب بلندمدت و  های رابطهبردارهای 

بیانگر عملگر  . است به بلندمدت مدت کوتاهتعدیل 

 .ستخطا های هبیانگر جمل و  بودهوقفه 

 

6(ARDL) توزیعی ۀالگوی خود توضیح با وقف
  

اگر متغیری افزون بر اینکه تابعی از مقادیر خودش در 

های دیگری نیز باشد؛ در  اشد، تحت تأثیر عاملگذشته ب

  چنین حالتی رفتار متغیر مورد نظر توسط الگوی دورة

 صورت زیر است: شود که به منعکس می ARDLزمانی 

(5) 
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5. Vector Error correction Model  

6. Auto-Regressive Distributed Lag 
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های متغیر وابسته  وقفه های ضریب  که یطور به

ارد الگو شده جاری آن، و میزاناست که برای توضیح 

 ۀضریب مقادیر جاری و گذشت  است. همچنین 

 میزانمتغیرهای مستقل الگوست که برای توضیح 

اند. در این الگو این  جاری متغیر وابسته، وارد الگو شده

وجود دارد که متغیرهای مستقل معادله هیچ  فرض

 گیرند. تأثیری از متغیر وابسته نمی

 

وبحثنتایج

زمانی   دورةبینی یک  ب الگوی مناسب برای پیشانتخا

در زمانی دارد.  دورةهای آن  وابسته به ماهیت و ویژگی

نتایج ایستایی متغیرهای ایران و جهان، نشان  1جدول 

این جدول، متغیرهای قیمت  برابر باداده شده است. 

میزان تولید گوشت  سویا و ۀقیمت کنجالگوشت مرغ ، 

ند یعنی دار  D(log(…))گیمرغ در ایران چون هم

شده است،  تفاضل گرفته بار یکها  لگاریتم آن

Constant  یعنی همراه با عرض از مبدأ هستند و چون

دیکی فولر  ةاز آمار تر بزرگt (t-Statistic ) ةآمار

 Augmented Dickey-Fuller test)یافته  یمتعم

statisticدرصد1ها نیز در سطح  ( است و احتمال آن 

این متغیرها در سطح  ۀار است، بنابراین هممعناد

، همراه با یریتفاضل گ بار یکبا لگاریتم و  درصد1

عرض از مبدأ ایستا شدند اما متغیر قیمت ذرت با 

گیری  ( و بدون لگاریتم(…)D)یری تفاضل گ بار یک

)ستاره روی  درصد5همراه با عرض از مبدأ در سطح 

( درصد5طح بودن در س معناداراحتمال آن بیانگر 

تولید  جز به. متغیرهای جهانی نیز شده استایستا 

بار تفاضل  با یک درصد1جهانی گوشت مرغ در سطح 

اند و میزان  ایستا شده از مبدأگیری همراه با عرض 

بار  با یک درصد1تولید جهانی گوشت مرغ، در سطح 

 روند ایستا از مبدأفاضل گیری همراه با عرض ت

(constant, Linear Trend .شده است )میزان 

 همۀیافته در  دیکی فولر تعمیم ةمحاسباتی آمار

محاسباتی آن بوده و  میزانتر از  متغیرها بزرگ

 .هستنددار  معنی

، الگوی چند متغیرة 1بنابر نتایج ایستایی جدول 

برآوردی برای هردو قیمت گوشت مرغ ایران و جهان، 

یک  ۀمرتب متغیرها انباشته از به دلیل آنکه همۀ

برای برآورد الگوهای  همچنیناست.  VECMهستند، 

و  1خودهمبستگینمودارهای  در آغاز تک متغیره،

با استفاده از  بررسی شد، آنگاه 2جزئی خودهمبستگی

الگوهای  3(OLS) روش حداقل مربعات معمولی

ها، بهترین الگو  مختلفی برآورد و پس از بررسی آن

ابی بهترین شد. نتیجۀ مقایسه دقت ارزی انتخاب

الگوهای تک متغیره و چند متغیره  برآوردی برای 

 است. 2صورت جدول  ایران و جهان به

مقایسه بین دقت ارزیابی الگوهای  2جدول 

مختلف برآوردی را بر پایۀ معیار میانگین درصد مطلق 

برای افق زمانی سه ساله در ایران و  4(MAPEخطا )

معیار آن است دهد؛ دلیل انتخاب این  جهان نشان می

گیری قرار ندارد و تنها  تحت تأثیر واحد اندازه که

کند، بنابراین امکان مقایسه بین  درصد خطا را بیان می

. بر این پایه بهترین ایران و جهان وجود خواهد داشت

بینی قیمت گوشت مرغ  الگوی برآوردی برای پیش

بینی درون  با خطای پیش ARMAX(3,5)ایران 

 ودرصد است  7/4و  12/2ای  ن نمونهای و برو نمونه

بینی قیمت جهانی  بهترین الگوی برآوردی برای پیش

بینی درون  پیش با خطای  ARMA(1,13)گوشت مرغ 

 بیان  قابلدرصد است.  91/3و  34/4ای  و برون نمونه

دیگری  های بررسینتایج در قیاس با نتایج است، این 

 نینو همچ Dashti & Mohammadi (2009)مانند 

Ghahremanzadeh & Rashidghalam (2014)  در

بینی قیمت گوشت مرغ ایران همسو است. در  پیش

برآورد بهترین الگوهای این تحقیق،  ۀنتیجادامه 

 .است 1و شکل  3جدول  صورت به

، در مدل قیمت گوشت مرغ ایران، 3بنابر جدول 

 جز عرض از های برآوردشده برای همۀ متغیرها به ضریب

 بوده است. 10/98برابر  دار بوده و میزان  عنیمبدأ م
فرض شده، قیمت گوشت مرغ امروزه )در  در این الگو

( تابعی از قیمت سه سال پیش خود و 1393سال 

های وارد بر آن در پنج سال پیش و در زمان حال  تکانه

در این الگو، مؤثر بودن  Xبوده است. متغیر مجازی 

ختاری در روند قیمت گوشت مرغ از شکست و تغییر سا
                                                                               
1. Auto Correlation Function= ACF 

2. Partial Auto Correlation Function= PACF 

3. Ordinary Least Squares Error 

4. Mean Absolute Percent Error  



 ... و ایران طیور صنعت در مرغ گوشت قیمت بینی پیشبهادری و همکاران:  488

 

به بعد را نشان داده است که به نظر  1391سال 

ها  رسد دلیل آن، اجرای سیاست هدفمندی یارانه می

و معیار  01/19برابر  1باشد. در این الگو، معیار شوارتز

بوده است )این معیارها، به  81/18برابر  2آکائیک

سی برر. اند( انتخاب بهترین الگو کمک کرده

ها را  های این الگو نیز، تصادفی بودن آن مانده  باقی

در مدل قیمت جهانی گوشت مرغ نیز  کند. تأیید می

عرض  جز بههای برآوردشده، برای همۀ متغیرها  ضریب

درصد بوده  23/92برابر  میزان  دار و معنی از مبدأ

است. در این الگو، فرض شده است که قیمت جهانی 

مرغ تابعی از قیمت یک سال پیش خود و گوشت 

های وارد بر آن در چهار سال پیش خود، سیزده  تکانه

معیارهای  سال پیش خود و زمان حال بوده است.

بوده  -83/1و   -67/1شوارتز و آکائیک به ترتیب برابر 

 1شکل  تصادفی توزیع شدند. صورت بهها  مانده و باقی

و نمودار برآوردی را نیز میزان سازگاری نمودار واقعی 

یک از الگوهای برآورد شده برای ایران و جهان  در هر

نشان داده است؛ در این شکل میزان سازگاری این دو 

های آخر،  ویژه در سال بینی، به نمودار برای پیش

بینی  نتایج پیش تیدرنهااهمیت باالیی دارد. 

های  های گوشت مرغ ایران و جهان برای سال قیمت

 است. 4جدول  صورت بهلگوهای یادشده، آتی با ا

میانگین  طور بهگوشت مرغ  قیمت 4جدول بر پایۀ 

یابد  درصد افزایش می 81/2در هر سال 1399تا سال 

ریال در کیلوگرم خواهد رسید؛  74742یت به درنهاو 

رشد قیمت  نرخ 5جدول  که بر پایۀ است یحالاین در 

 96/0ال میانگین در هر س طور بهجهانی گوشت مرغ 

دالر  66/1به  2020یابد و در سال  درصد کاهش می

 رسد.  در کیلوگرم می

 ،بر نتایج ایستاییالگوهای چند متغیره، بنا در

بینی هردو  الگوی منتخب برای پیش، VECMالگوی 

بود. در آغاز برای جهان قیمت گوشت مرغ ایران 

با استفاده از معیارهای بهینه  ۀوقفبرآورد مدل، 

، معیار 3(LR) نسبت راست نماییمعیار  ی نظیرمختلف

(، AICآکائیک ) ،4(FPE) بینی نهایی پیش خطای

 بررسی شدند. 5(HQC) ( و حنان کویینSCشوارتز )

 
 یافته برای متغیرهای ایران و جهان . نتایج آزمون ایستایی دیکی فولر تعمیم1جدول 

Table 1. Results of stationary test for Iran and World variables 
IRAN 

Prob. t-Statistic Augmented Dickey-Fuller 
test statistic 

Null Hypothesis, Exogenous 

0.0026 -4.343 -3.752 D(log(chicken meat price)),Constant 
0.0413* -3.092 -2.998 D(corn price), Constant 
0.0029 -4.322 -3.769 D(log(soy price)), Constant 
0.0089 -3.803 -3.752 D((log(chicken meat production)), Constant 

WORLD 
0.0000 -6.058 -3.565 D(chicken meat price), Constant 
0.0000 -7.602 -3.568 D(corn price), Constant 
0.0000 -7.304 -3.565 D(soy price), Constant 
0.0000 -6.299 -4.148 D(chicken meat production), Constant, Linear Trend 

Test critical values: 1% level without *, 5% level with * 


 . مقایسۀ دقت ارزیابی الگوهای تک متغیره2 جدول

Table 2. Univariate models Evaluate accuracy Comparing 
%Out of sample MAPE %In sample MAPE Model 

IRAN 
7.39 5.88 ARX(1) 
7.40 2.36 ARMAX(1,2) 
4.70 2.12 ARMAX(3,5) 
11.04 10.29 VECM 

WORLD 
10.45 9.97 ARMA(1,8) 
5.01 5.43 ARMA(1,4) 
3.91 4.34 ARMA(1,13) 
4.65 5.82 VECM 

 

1. Schwarz Information Criterion 

2. Akaike information Criterion 

3. Likelihood Ratio 

4. Final prediction Error 

5. Hannan-Quin Criterion 
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 . نتایج بهترین الگوهای برآوردشده برای قیمت گوشت مرغ ایران و جهان3 جدول

Table 3. Results of the best model estimates for Iran and world chicken meat prices 

Prob. t-Statistics Std. Error Coefficient Variable 

IRAN 

Chicken 

Meat Price 

Model 

0.95 0.05 12383081 740201.1 C 

0.00 7.98 2800.62 22373.42 X 

0.00 7.12 0.13 0.99 AR(1) 

0.00 20.08 0.04 0.89 MA(5) 

18.81 Akaike info criterion 98.10 R-Squared 

19.01 Schwarz info criterion 311.27 F-Statistic 

0.99 -0.0008 43823.1 -371.93 C 

WORLD 

Chicken 

Meat Price 

Model 

0.00 18.43 0.05 1.00 AR(1) 

0.03 2.18 0.06 0.13 MA(4) 

0.00 -21.91 0.04 -0.84 MA(13) 

-1.82 Akaike info criterion 92.23 R-Squared 

-1.67 Schwarz info criterion 189.94 F-Statistic 

 

 
 های برآوردی برای قیمت گوشت مرغ ایران و جهان . نمودار مدل1 شکل

Figure1. Iran and World meat prices models Patterns 

 

 بینی قیمت گوشت مرغ برای ایران با استفاده از بهترین الگوی تک متغیره . نتیجۀ پیش4جدول 
Table 4. Result of Iran meat price out of sample forecasting by the best univariate model 

1399 1398 1397 1396 1395 1394 IRAN (Solar Year) 

74742.26 74845.36 64862.99 69070.42 60843.08 60283.53 Rials/Kg 

 

 بینی قیمت جهانی گوشت مرغ با استفاده از بهترین الگوی تک متغیره . نتیجۀ پیش5 جدول
Table 5. Result of World meat price out of sample forecasting by the best univariate model 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 WORLD (Year) 

1.66 1.79 1.63 1.63 1.72 1.82 1.73 Dollar/Kg 

 

 . نتایج آزمون تعیین وقفۀ بهینه6جدول 
Table 6. Results of VAR lag order selection Criteria 

HQ SC AIC FPE LR Lag 

IRAN 
7.424 7.646 7.350 0.312 NA 0 

-5.087* -4.532* -5.273* 1.05e-06* 241.316* 1 

-4.862 -3.975 -5.160 1.26e-06 10.047 2 

WORLD 
-2.938 -2.555 -3.173 4.93e-07 NA 0 

-10.659* -9.892* -11.127 1.75e-10 352.915 1 

-10.445 -9.295 -11.149 1.76e-10 24.947 2 

-10.041 -8.508 -10.979 2.21e-10 15.944 3 

-10.146 -8.229 -11.318* 1.75e-10* 28.781* 4 

* Indicated Optimal Lag 
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ستاره  با عالمتمناسب هر معیار  ۀ، وقف6در جدول

 بررسیمشخص شده است. چون حجم نمونه در 

گرفت.  قرار ظرمدن، معیار SCمربوطه کم بود، معیار 

همچنین به دلیل آنکه الگوی مربوطه در اینجا 

VECM  بود یک وقفه از آن کاسته شد؛ زیرا الگوی

VECM  در واقع متناظر با یک الگویVAR  با یک

بیشتر است. بنابراین بهترین وقفه برای هردو  ۀوقف

جدول باال، وقفه صفر  بنا برالگوی قیمت گوشت مرغ 

بهینه، با استفاده از آزمون  ۀاست. پس از تعیین وقف

بین متغیرها در  بلندمدت های رابطه شمار 1جوهانسن

و  2های اثر های مختلف آزمون توسط آماره حالت

، برای 7تعیین شد. در جدول  3ویژه میزان بیشینه

حالت سوم و برای  بازشدهالگوی قیمت گوشت مرغ 

حالت چهارم  بازشدهالگوی قیمت جهانی گوشت مرغ 

 است. آمده 

بلندمدت  ۀرابط شمار ۀستون اول جدول، فرضی

 ۀود رابطنبشامل  که دهد یمموجود در مدل را نشان 

دو  بیشینهبلندمدت و  ۀیک رابط بیشینهبلندمدت، 

. در بخش مربوط به ایران، ستاره استبلندمدت  ۀرابط

 ۀرابط نبود ۀبلندمدت بیانگر رد فرضی ۀروی هیچ رابط

که از  است  06/35ر نیز برابر اث ةبلندمدت است. آمار

 79/29درصد یعنی  5بحرانی آن در سطح  میزان

بلندمدت رد  ۀرابط نبود 0 ۀفرضی ۀجیدرنتبیشتر است. 

دار بودن احتمال هم تأیید  بر آن معنی افزونشود.  می

وجود  ۀاست. در رابطه با فرضی 0ۀ دیگری بر رد فرضی

تر از  اثر کوچک ةبلندمدت، آمار ۀیک رابط بیشینه

 میزاندرصد است و  5اش در سطح  بحرانی میزان

دار نیست. این بدان معناست که  احتمال آن نیز معنی

بلندمدت در میان متغیرهای مدل  ۀیک رابط بیشینه

آزمون آماره اثر وجود یک  برابروجود دارد. بنابراین، 

شود.  بلندمدت در بین متغیرهای الگو تأیید می ۀرابط

با  همسانای  ویژه نیز نتیجه یزانم بیشینهآزمون 

بلندمدت را  ۀد و وجود یک رابطداراثر  ةآزمون آمار

کند. بنابراین، برای الگوی قیمت گوشت مرغ  تأیید می

ویژه بیانگر  میزان بیشینههای اثر و  آماره  آزمون ایران،

                                                                               
1. Johanson Test 

2. Trace 

3. Maximum Eigenvalue 

 ۀشده، یک رابط این است که متغیرهای در نظر گرفته

در الگوی قیمت جهانی ند. دار بلندمدت با یکدیگر

 میزان بیشینهاثر و  ةگوشت مرغ نیز، طبق هردو آمار

در بین متغیرهای الگو وجود  بلندمدت ۀیک رابط ةویژ

بهینه و آزمون همگرایی،  ۀدارد. پس از تعیین وقف

بینی الگو  گیرد و دقت پیش برآورد مدل صورت می

 آمده است. 8جدول شود که نتایج آن در  بررسی می

های  شدن ضریب عکس به با توجه، 8جدول  بنابر

ت گوشت برای قیم VECMنتایج الگوی بخش اول، 

)کاهش( در  یک واحد افزایشکند،  مرغ ایران بیان می

 باعث افزایش سویا ۀبه کنجالنسبت قیمت ذرت 

 شود درصدی در قیمت گوشت مرغ می 59/7)کاهش( 
)کاهش( در میزان تولید گوشت  شیافزا یک واحدو 

درصدی در قیمت گوشت  29/3نیز باعث افزایشی  مرغ

ددی منفی و بین ضریب تصحیح خطا ع .شود یممرغ 

 طور بهی ا تکانهاگر  ،دهد نشان میبوده و  1و  0

ناگهانی به قیمت گوشت مرغ وارد شود، در هر دوره 

شود. در واقع از بین  درصد از اثر آن تعدیل می 70/2

یاز دارد. در بخش ن دراز یزمان مدتبه  تکانهرفتن 

سوم چهارم توسعه بر  ۀنیز اثر هردو برنام مدت کوتاه

در قسمت  تغییرات قیمت گوشت مرغ مؤثر بوده است.

دار است و  معنی F ،شود نهایی هم مشاهده می

و  -55/4های آکائیک و شوارتز به ترتیب برابر  آماره

 VECMاز الگوی  آمدهدستبههستند. نتایج  -28/5

کند. یک واحد  گوشت مرغ بیان می قیمت جهانی

 )کاهش( در قیمت جهانی ذرت باعث افزایش افزایش

درصدی در قیمت جهانی گوشت مرغ  31/0)کاهش( 

جهانی )کاهش( در قیمت  شود. یک واحد افزایش می

درصدی  46/0)کاهشی(  باعث افزایشی سویا ۀکنجال

شود و یک واحد  در قیمت جهانی گوشت مرغ می

( در میزان تولید جهانی گوشت مرغ )کاهش افزایش

درصدی در قیمت  64/0)کاهشی(  باعث افزایشی

ی ا تکانه که یدرصورتجهانی گوشت مرغ خواهد شد. 

ناگهانی به قیمت جهانی گوشت مرغ وارد شود،  طور به

شود و  درصد از اثر آن تعدیل می 3/25در هر دوره 

از  تکانه گذاریکشد تا اثر دوره طول می 4 نزدیک به

 بین برود.
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 و جهان . آزمون تعیین مرتبۀ همگرایی جوهانسن در الگوی قیمت گوشت مرغ ایران7جدول 
Table 7. The third mode of Johansen test to determine the order of Iran and World meat prices model’s convergence 

 

 UCRT (Trace)* UCRT (Maximum  Eigen Value)* 

Hypothesized No. 

of CE(s) 

Eigen 

Value 

Trace 

Statistics 

0.05 
critical 

Value 

Prob. Eigen 

Value 

Max-Eigen 

Statistics 

0.05 
critical 

Value 

Prob. 

IRAN 

None* 0.711 35.065 35.065 0.011 0.711 29.815 21.131 0.002 

At most 11 0.159 5.250 5.250 0.761 0.159 4.182 14.264 0.839 
At most 12 0.043 1.058 1.058 0.301 0.043 1.058 3.841 0.301 

WORLD 

*None 0.568 83.385 63.876 0.0005 0.568 43.647 32.118 0.001 

At most 11 0.370 39.738 42.915 0.100 0.370 24.057 25.823 0.034 

At most 12 0.172 15.680 25.872 0.518 0.172 9.844 19.387 0.633 

At most 13 0.106 5.836 12.517 0.481 0.106 5.836 12.517 0.481 

UCRT= Unrestricted Cointegration Rank Test     
 *Indicated Number of Cointegration 

 
 برای قیمت گوشت مرغ ایران و جهان VECM. نتایج برآورد الگوی 8جدول 

Table 8. Results of estimate VECM patterns for  Iran and World meat prices 
WORLD Chicken Meat Price VECM IRAN Chicken Meat Price VECM 

Coint Eq1: Cointegrating Eq: Coint Eq1: Cointegrating Eq: 
Log(Meat(-1)) 1 Log(Meat(-1)) 1 

Log(Corn(-1)/Soy(-1)) -7.599,(1.298),[-5.852] Log(Corn(-1)) -0.318,(0.138),[-2.299] 
Log(Meat Pro.(-1)) -3.291,(0.714),[-4.607] Log(Soy(-1)) -0.467,(0.136),[-3.417] 

C 11.244 Log(Meat Pro.(-1)) -0.645,(0.259),[-2.492] 

Error Correction: D(Log(Meat)): @Trend 0.041,(0.012),[3.306] 
Coint Eq1 -0.027,(0.013),[-2.028] C -0.421 

C 0.242,(0.029),[8.218] Error Correction: D(Log(Meat)): 
DT3 -0.130,(0.057),[-2.278] Coint Eq1 -0.253,(0.114),[-2.207] 
DT4 -0.120,(0.058),[-2.058] C -0.015,(0.022),[-0.657] 

R-Squared 0.4041 D1 0.652,(0.0233),[2.788] 

F-Statistic 4.520 D2 -0.128,(0.029),[-4.331] 
Akaike AIC -1.431 D3 0.065,(0.032),[1.995] 

Schwarz SC -1.235 R-Squared 

F-Statistic 
Akaike AIC 

Schwarz SC 

0.4331 

8.979 
-2.363 

-2.175 

Numbers without parenthesis and bracket= coefficient 
Numbers with parenthesis= Standard deviation 

Numbers with bracket= t-Statistics 

 

، متغیر مجازی اول شکست در مدت کوتاهدر بخش 

تا  2006و  1991تا  1989، 1980تا  1973های  سال

دهد. متغیر مجازی دوم شکست  را نشان می 2008

را نمایش  2000تا  1997و  1983تا  1981های  سال

به  1986دهد و متغیر مجازی سوم شکست از سال  می

ها روی  این شکست همۀدهد که اثر  بعد را نشان می

قیمت جهانی گوشت مرغ  های پذیریتغییر

شود که  معناداراست. در انتهای جدول هم مشاهده می

F های آکائیک و شوارتز به  دار است و آماره معنی

الگوهای  هستند. ارزیابی -17/2و  -36/2ترتیب برابر 

و  هداشتا ثبات الگوه ،دهد برآوردی نشان می

های  مانده و ناهمسانی در میان باقی یخودهمبستگ

ها در هردو  مانده ها مشاهده نشده؛ همچنین باقی آن

ده، سرعت آمدستبهالگو نرمال بودند. با توجه به نتایج 

گوشت مرغ در ایران کمتر از میانگین   تعدیل قیمت

 مدت کوتاههای  تکانهجهانی است بنابراین جلوگیری از 

ترین ابزار  در قیمت گوشت مرغ ایران، یکی از مهم

 چراکهایجاد کارایی در بازار این محصول خواهد بود. 

تعدیل  براییک تغییر ناگهانی در قیمت این محصول، 

خواهد بود که منجر به  دراز یزمان مدتنیازمند 

در بازار و افزایش ریسک  تکانه های اثرگذاریماندگاری 

ها در ناگهانی قیمت زیوخ افتد. تولیدکننده خواهد ش

بینی تولیدکننده را  بازار گوشت مرغ، قدرت پیش

 بیشینهکاسته و ریسک بازار را برای تولیدکننده به 

تضعیف تولیدکننده در  رخداداین  ۀرساند. نتیج می

رکودی کشور،  مرحلۀبلندمدت بوده و این پیامد در 

عیف تواند مطلوب باشد. ضمن این پیامدهای تض نمی

کننده را نیز متضرر  تولیدکننده در بلندمدت، مصرف

بر آن، توجه به جلوگیری از نوسان  افزونخواهد نمود. 

تواند در بلندمدت  سویا می ۀهای ذرت و کنجال قیمت

قیمتی منجر  های نوسان (کنترل) مهار و مدیریت به

های تولیدی،  لذا توجه به ثبات قیمت نهاده شود.
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طریق تولید داخل و یا واردات از  موقع بهتأمین 

  قیمت مهارهای مورد نظر، نتایج اثربخشی بر  نهاده

گوشت مرغ در بازار خواهد داشت. هرچند هدفمندی 

های سوم و چهارم نیز  مرحلههای و اجرای آن در یارانه

های وارده به بازار گوشت مرغ را  تکانهتواند این  می

ل هدفمندی افزایش دهد، اما چنانچه بر مبنای اصو

ها رفتار شود، الزم است تا عواید هدفمندی در یارانه

بهبود فرایند تولید هزینه شود. این در حالی است که 

جویی شده در بخش تولیدی  تاکنون این عواید صرفه

کننده  کمترین ورود را داشته و بیشتر در بخش مصرف

مستقیم هزینه شده است. لذا توجه به مفاد  طور به

شرط اجرای  ترین پیش ها مهمدی یارانهاصل هدفمن

های آتی خواهد بود. های سوم و چهارم در سال مرحله

، آمده دست بهبلندمدت  های ضریبهمچنین با توجه به 

یک واحد افزایش در میزان تولید ایران نسبت به جهان 

شود؛  سبب کاهش بیشتری در قیمت گوشت مرغ می

نافع جلوگیری از افت م منظور بهبنابراین 

تولیدکنندگان در ایران، حمایت از صادرات این 

 که یطور بهتواند بسیار اثربخش باشد. محصول می

های داخلی با بهبود فضای  بدون فشار بر قیمت

صادراتی، منافع تولیدکنندگان تضمین خواهد شد. 

ای و بازاری های بودجههرچند الزم است تا حمایت

باشد تا کیفیت تولید  یا گونه بهدولت از فرایند تولید 

داخلی بر مبنای نیاز خارجی و صادرات این محصول 

 .شودتنظیم 

 

 گیری کلی  نتیجه

های  ، جلوگیری از تکانهآمده دست بهبا توجه به نتایج 

 نیتر مهمدر قیمت گوشت مرغ ایران، یکی از  مدت کوتاه

 ابزار ایجاد کارایی در بازار این محصول خواهد بود.
ی تولیدی، تأمین ها نهادهبه ثبات قیمت  همچنین، توجه

های مورد هنگام از طریق تولید داخل و یا واردات نهاده به

گوشت مرغ در بازار   نظر، نتایج اثربخشی بر مهار قیمت

ها خواهد داشت. چنانچه بر مبنای اصول هدفمندی یارانه

رفتار شود، الزم است تا عواید هدفمندی در بهبود فرایند 

، الگوهای تک متغیره نسبت به تیدرنهاینه شود. تولید هز

ی قیمت گوشت مرغ نیب شیپدر  رهیچند متغالگوهای 

 های آتی اولویت دارند. برای سال
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