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چكيده
گوشت قرمز امروزه يكي از كاﻻهاي پرمصرف در سبد خانوارهاي ايراني محسوب ميشود و هر نوسان قيمتي در اين
كاﻻ ،رفاه خانوارها را تحتتاثير قرار خواهد داد .اين مقاله به شناسايي ساختار بازار گوشت قرمز و پويايي قيمت اين
كاﻻ با استفاده از ابزار پوياييشناسي سيستمها ميپردازد .بررسيها نشان ميدهد هر كدام از نوسانات قيمت گوشت از
برهمكنش هر يك از بازخوردهاي اثرگذاري تقاضا ،عرضه ،واردات و هزينهي توليد ايجاد ميشود .نمودار جريان اين
مسئله پس از به دست آوردن نمودار حلقههاي علي و معلولي رسم شد و با استفاده از روابط توسعهدادهشدهي اقتصادي
يا با نگاهي به مقاﻻت پيشين ،در نرم افزار ونسيم شبيهسازي شد .مدل پيشنهادي توانست نوسانات قيمتي بازار گوشت
قرمز را براي يك بازهي سه ساله از فروردين  ١٣٩٧تا فروردين  ١٤٠٠بازسازي كرده و براي سه سال آينده نيز روند
قيمتي را پيشبيني كند .به جهت كاهش قيمت و كنترل نوسانات ،سه سياست در يك افق  ٥٤ماهه پيشنهاد شدند
كه از ميان آنها موثرترين سياست ،وضع يارانه بر خريد گوشت قرمز با كاهش  ٣٦درصدي انحراف معيار قيمت است
و پس از آن وضع يارانه بر هزينههاي توليد و فرهنگسازي استفاده از كاﻻي جانشين به ترتيب به مقدار  ٨و  ٦درصد
از قيمت نهايي گوشت قرمز در بازار ميكاهند.
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١sara_k1994@yahoo.com
٢mahdiehs.madani@gmail.com
٣zohrebaghaeijavid@gmail.com
٤muhammadmotamedi@ut.ac.ir
٥s.h.hosseini@samamsystem.com

١

 -١مقدمه
اهميت گوشت قرمز در سبد غذايي خانوار به منظور تامين نيازهاي جسماني افراد بر كسي پوشيده نيست .گوشت
يكي از مهمترين منابع پروتئين حيواني محسوب ميشود .غني بودن گوشت قرمز از پروتئينهاي ارزشمند كه در بدن
توليد نميشوند و صرفا از طريق تغذيه مناسب تامين ميشوند و همچنين چربيها ،مواد معدني نظير فسفاتها و
سولفاتها و ويتامينها بخصوص ويتامينهاي گروه  Bو هيدرات كربن )گليكوژن( ،نشاندهنده ارزش و اهميت اين
فراورده مهم در تغذيه انسان است .از طرفي بازار توليد و فروش و فرآوري گوشت قرمز در بعد اقتصادي موجب اشتغال
و درآمدزايي ميشود .بنابراين گوشت قرمز چه از لحاظ تامين پروتئين مورد نياز بدن انسان و چه از لحاظ سهم آن در
ارزش افزوده بخش كشاورزي ،جايگاه ويژهايي دارد )ايزدنگهدار و همكاران .(١٣٨٩ ،متاسفانه در دو سال گذشته قيمتها
در اين بازار از ثبات كافي برخوردار نبوده است و نوسانات زيادي در جهت افزايشي داشته است .طبق صحبتهاي رئيس
شوراي تامينكنندگان دام كشور ،همين امر سبب كاهش  ٥٠درصدي مصرف گوشت نسبت به مدت مشابه سال قبل
شده است .از طرفي ،صنعت دامپروري به عنوان يكي از زيرمجموعههاي زراعت اهميت باﻻيي در اشتغال زايي ،ايجاد
ارزش افزوده و تغذيه افراد جامعه دارد .از اين رو ثبات قيمت در اين بازار بسيار مهم است .افزايش قيمت چه به طور
پيوسته و چه ناگهاني موجب كاهش رفاه مصرف كننده و كاهش قيمت ناگهاني موجب خسارت به توليدكنندگان مي
شود و دلسردي آنان را در پي دارد .در نتيجه با شناخت بازار اين محصول و دخالت به موقع ميتوان مانع نوسانات بيش
از حد قيمت شد )كشاورز حداد.(١٣٨٥ ،
توانايي پيشبيني و مدلسازي رفتار متغيرهاي اقتصادي يكي از مهمترين نيازهاي بشري است به گونهاي كه بتواند
بر اساس آن برنامهريزي كرده و در مواقع ﻻزم بتواند تصميم و سياست درستي را اتخاذ كند .برخﻼف توليد كاﻻهاي
صنعتي ،براي توليد محصوﻻت كشاورزي بايد زمان خاصي سپري شود و در كوتاه مدت نميتوان فرآيند توليد را
بهگونهاي تغيير داد تا اين محصوﻻت زودتر قابل بهرهبرداري شوند )گيﻼنپور و همكاران .(١٣٩١ ،همچنين اكثر اين
محصوﻻت فاسدشدني هستند و با گذشت زمان ،كيفيت آنان و به طبع ارزش آنها كاهش پيدا ميكند .كشش قيمتي
تقاضا براي اين محصوﻻت نيز نسبت به ديگر كاﻻها باﻻتر است .اين دو ساختار عرضه و تقاضا باعث بروز نوسانات زيادي
در قيمت ،عرضه و تقاضاي محصوﻻت كشاورزي ميشود )حيدري و همكاران.(١٣٩٨ ،
از آنجا كه وجود نوسان هم به ضرر توليدكننده و هم به ضرر مصرفكننده است ،يافتن علل نوسان و شناخت
ساختار آن ميتواند امكان ورود به موقع به بازار و جلوگيري از نوسانات را به تنظيمكنندگان قيمتها داده و مشكﻼت
ناشي از آن را كاهش بدهد.
شكلگيري ساختار بازار گوشت قرمز از بازخورد ذينفعان و ساير مولفههاي اقتصادي انجام ميشود .نوسانات موجود
در اين بازار نميتواند تنها ناشي از يك عامل باشد و براي شناخت دقيق اين ساختار نيازمند نگاه كﻼن به بازار گوشت
قرمز و در نظر گرفتن سهم عوامل مختلف موثر بر قيمتها و نوسانات هستيم .در اين پژوهش با استفاده از متدولوژي
پوياييشناسي سيستمها عوامل موثر بر قيمت گوشت قرمز و روند آن بررسي و پيشبيني شده است و در پايان تاثير
اعمال سياستهاي مختلف بررسي شده است .علت استفاده از اين متدولوژي در اين دست مقاﻻت به علل مختلفي
برميگردد .اوﻻ اتفاقات در دورههاي زماني طوﻻني اتفاق ميافتند و عواقب بلندمدت هم دارند .از طرف ديگر عوامل
مختلف ساختاري ،اقتصادي و اجتماعي در مسئله با روابط مختلف خطي و غيرخطي بر هم اثر ميگذارند )حسيني و
همكاران .(٢٠١٦ ،اين متدولوژي به تحليلگر امكان ميدهد كه تاثير اين عوامل و پارامترها را همزمان رصد كند.
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نوآوري پژوهش حاضر در استفاده از پوياييشناسي سيستمها براي بررسي قيمت گوشت قرمز است .همانطور كه در
بخش مباني نظري و پيشينهي تحقيق خواهيم ديد ،با اينكه به قيمت گوشت مرغ در بازار داخلي و يا برنج در بازار
خارجي پرداخته شده است ،اما موضوع قيمت گوشت قرمز در بازار ايران مورد مطالعه قرار نگرفته است )عبدالرحيم و
همكاران.(٢٠١٧ ،
ساختار اين مقاله به اين شرح است ،ابتدا پيشينه تحقيق مرور شده است و در ادامه مدلسازي به صورت مرحله به
مرحله بررسي و تشريح شده است .پس از آن اعتبارسنجي مدل آورده شده است و در ادامه با تكيه بر مدل تهيه شده
سناريوهاي مختلفي طرح و آزمون شده است .در نهايت نيز خﻼصه نتايج به دست آمده و منابع تحقيق ذكر شده است.
 -٢مباني نظري و پيشينه تحقيق
در ادبيات موضوع مورد بررسي ما ،در گذشته مطالعات توسط ديگر پژوهشگران با اهدافي مانند پيشبيني عرضه
و تقاضا ،عوامل موثر بر قيمت گوشت قرمز ،برآورد كشش قيمتي ،اثرات سرريز نوسانات و  ...انجام شده است كه به
برخي از اين مطالعات اشاره ميكنيم.
پارك و همكاران ) ،(٢٠٠٨اثرات سه بيماري ) (FMDتب برفكي در سال  ٢٠٠٠و آنفوﻻنزاي مرغي و جنون گاوي
در سال  ٢٠٠٣را بعد از چند ماه ) ١٣تا  ١٦ماه بعد( بر روي بازار گوشت كره بررسي كردند .روش مورد استفاده،
سريهاي زماني ،تجزيه تاريخي نوآوري قيمت وگراف جهتدار بوده است .نتيجه نهايي نشان داد كه شيوع بيماري
حيوانات باعث ايجاد شوك قيمتي موقت در بازار ميگردد ،و صرف نظر از اين كه شيوع بيماري در داخل كشور باشد
يا خارج از كشور ،بازار دوباره به حالت عادي باز خواهد گشت.
جينز ون ريزبرگ و همكاران ) (٢٠٢٠پويايي قيمت انواع گوشت قرمز را )گوشت گوسفند،گوشت بره،گوشت گاو،
گوشت خوك( در كشور آفريقاي جنوبي در طي سال هاي  ٢٠١٣-٢٠١٧بررسي كردهاند .در اين پژوهش در مورد
طبقهبندي انواع گوشت و نوع ﻻشه و عرضه ،تقاضا و قيمت آنها و عوامل موثر بر آنها بحث ميشود .مقدار تقاضا و
قيمت هر يك از انواع ،بر انواع ديگر تاثيرگذار است و نوع خاصي از يك گوشت قرمز ميتواند تمام انواع آن را تحتتاثير
قرار دهد .همچنين نشان ميدهد كه فرهنگ و دين نيز از عوامل تعيينكننده در تقاضاي گوشت و كﻼس ﻻشه گوشت
هستند .با استفاده از مدل رگرسيوني  OLSو ماتريس همبستگي نشان ميدهد كه متوسط قيمت گوشت تحتتاثير نتاژ
انواع گوشت قرمز و قيمت انواع ديگر قرار دارد.
عبدالرحيم و همكاران ) (٢٠١٧در پژوهشي عرضه و تقاضاي برنج در كشور مالزي را با رويكرد سيستم دايناميك
مورد مطالعه قرار دادهاند و از آنجا كه برنج در كشور مالزي مانند گوشت قرمز در كشور ما يك كاﻻي مصرفي بسيار با
اهميت هم از سمت عرضه هم از سمت تقاضا است ،بررسي نحوه قيمتگذاري آن با اين رويكرد ميتواند براي ما حائز
اهميت باشد .در اين پژوهش مدلي براي عرضه و تقاضاي برنج توسعه داده ميشود و عوامل موثر بر آن شناخته ميشود.
در مطالعهاي ،مقدسي و محسنپور ) ،(١٣٩١با استفاده از دادههاي فصلي شامل ميزان مصرف سرانهي گوشت
قرمز ،قيمت نسبي گوشت قرمز و گوشت مرغ به عنوان كاﻻي جانشين و توليد ناخالص ملي به عنوان نمايندهاي از
درآمد سرانه مصرف كننده براي دورهي  ١٣٦٧تا  ،١٣٨٦عملكرد دو الگوي  ARIMAو  ARIMAXبه منظور پيشبيني
تقاضاي سرانه گوشت قرمز را مورد بررسي قرار دادند.
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در پژوهش ديگري سﻼمي و رضايي ) (١٣٨٩به پيشبيني قيمتهاي گوشت با رويكرد تابع مكوس تقاضا پرداختند.
در اين مطالعه ،يك سيستم معادﻻت قيمتي براي سه نوع گوشت گاو ،گوسفند و مرغ با استفاده از اطﻼعات مربوط به
دوره زماني  ٨٤ـ ١٣٦٣برآورد شد و نتايج نشان داد يك درصد افزايش در مقدار ورودي هر يك از اين سه نوع گوشت
به بازار كاهش قيمت گوشت گاو به ميزان  ،٠/٨٦گوشت گوسفند  ٠/٧٦و گوشت مرغ  ١/٠٣درصد را در پي داشته
باشد.
قهرمان زاده و همكاران ) (١٣٩٥تﻼطم قيمت در بازار گوشت قرمز كشور با استفاده از مدلهاي پارامتريك گروه
) GARCHالگوي خودتوضيح واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته( در دورهي زماني  ١٣٧١-١٣٩٢را الگوسازي
كردند.
كاووسي و خليق ) (١٣٩٤در پژوهشي اثرات سرريز نوسانات قيمت مصرفكننده در بازار گوشت ايران شامل گوشت
گوسفند ،گوساله و گوشت مرغ را با استفاده از روش  GARCHدر دوره زماني ١٣٩٠-١٣٧٦بررسي كردند.
شاهآبادي و تشكري ) (١٣٩١با دادههاي سري زماني به روش  ،ARDLبه شناسايي عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي
گوشت قرمز پرداختند.
گودرزي و همكاران ) (١٣٩٨در تحقيق تحليل تفاوت تقاضاي مصرف گوشت قرمز در برابر گوشت مرغ ايران ،به
بررسي تابع تقاضاي گوشت قرمز براي تحليل واكنش مصرفكنندگان به قيمت گوشت قرمز و سفيد با استفاده از روش
رگرسيوني پرداختند.
مهرجو و پناهنده ) (١٣٩٤طي پژوهشي به برآورد تابع تقاضاي گوشت ماهي و گوشت قرمز با استفاده از روشهاي
اقتصادسنجي و تابع تقاضاي ايدز با هدف بررسي تامين نيازهاي داخلي با اخذ سياستهاي مناسب در ايران پرداختند.
كشاورز حداد ) (١٣٨٥در زمينهي تحليل اثرات تقويمي در نوسانات قيمت گوشت مرغ ،گوشت قرمز و تخم مرغ،
با هدف دستيابي به الگوي سري زماني فصلي ،به پيشبيني سطح قيمت گوشت مرغ ،گوشت قرمز و تخممرغ با مدل
 SARIMAبا در نظر گرفتن اثرات تقويمي پرداخته است .نتايج به دست آمده نشان ميدادند كه در ميان ماههاي قمري،
ماه رمضان بيشترين تاثير را بر افزايش قيمت كاﻻها داشته است ،اما گوشت قرمز از نوسان كمتري برخوردار بوده و
مسير زماني روندي داشته است .از سوي ديگر در مورد هر سه كاﻻ ،در هنگام افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و افزايش
قيمت نهادههاي توليد ،قيمت بازار افزايش يافته يا در صورت وفور ،عرضهي بازار با كاهش قيمت رو به رو بوده است .با
اين حال بازار گوشت قرمز تﻼطم باﻻيي نداشته اما در اوايل تابستان دچار كاهش قيمت محسوس شده است.
عليجاني و صبوحي ) (١٣٨٨به اندازهگيري قدرت بازار و كارايي هزينهي توليد و توزيع گوشت سنگين در بازه
زماني  ١٣٥٠-١٣٨٥پرداختند .نتايج آنها نشان ميدهد كه قدرت بازار گوشت گاو و گوساله نزديك به صفر است و در
واقع توليدكنندگان داراي قدرتي در بازار نيستند و اثر كارايي بنگاههاي توليدي را متوسط ارزيابي كردند .يكي از عوامل
افزايش قيمت در آن بازه زماني افزايش قيمت جهاني خوراك دام بوده است.
شهبازي و همكاران ) (١٣٨٨با تعيين روابط عرضه و تقاضا به به برآورد كشش تقاضاي مشتق شده در سطح مزرعه
در فرايند بازاريابي گوشت قرمز ايران پرداختهاند .با استفاده از  ٤رهيافت ،الگوي سنتي حاشية بازاريابي ،الگوي تعديل
شدة حاشية بازاريابي ،الگوي تقاضاي معكوس و الگوي تقاضاي مشتقشده ارزيابي را صورت دادهاند و به مقايسه اين
روشها پرداختهاند.

٤

محبوبي و كريمي ) (١٣٩٩در مقاله تخمين تابع تقاضاي گوشت قرمز در استان تهران طي دوره  ١٣٧٠-١٣٩٦با
استفاده از مدل خود توزيع با وقفههاي گسترده ) (ARDLبه تخمين قيمت گوشت پرداختند .براساس نتايج مشاهده
ميشود در كوتاه مدت تقاضا براي گوشت قرمز رابطهي معكوسي با قيمت آن دارد ،به گونهاي كه يك درصد افزايش
در قيمت گوشت قرمز به طور متوسط مقدار تقاضا را براي آن به ميزان  %٠,٤١كاهش ميدهد.
 -٣روششناسي تحقيق
با توجه به اين كه عوامل درونزا و برونزاي متعددي در نوسان قيمت در بازار گوشت تاثيرگذارند كه عمدتا با
يكديگر نيز روابط متقابل دارند ،مسئلهي مورد نظر را ميتوان با ديد علي و معلولي بررسي كرد .رويكرد پوياييشناسي
سيستمها روش مناسبي براي تحليل مسائلي است كه ساختار علي و معلولي دارند ،و در اين تحقيق نيز از اين روش
استفاده ميشود .پوياييشناسي سيستمها رويكردي براي شبيهسازي سيستمهاي اجتماعي-اقتصادي پيچيده است كه
به وسيلهي آن ميتوان براي ايجاد تغييرات در سيستم ،سياستهايي ارائه داد )چاكري و همكاران.(٢٠٠٧ ،
در رويكرد پوياييشناسي سيستمها ،گام اول تعيين متغيرهاي تأثيرگذار مسئله و چگونگي روابط آنها است ،سپس
با شبيهسازي ،رفتار متغيرها در سناريوهاي مختلف تحليل ميشود .سناريوهاي متفاوت و رفتارهايي كه از متغيرها
تحت هر يك از اين سناريوها مشاهده شده است ،شرايط سيستم را با هزينهاي كمتر در آينده نشان ميدهد و در
سهولت و دقت تصميمگيري كمك ميكند )استرمن.( ٢٠٠٠ ،
به طور كلي گامهاي زير براي روششناسي تحقيق با رويكرد پوياييشناسي سيستمها بايد انجام گيرند:
شناسايي و تعريف مسئله :در اين گام ماهيت مسئله ،متغيرهاي كليدي مؤثر بر مسئله و افق زماني مورد نظر
تعيين ميشوند.
تعيين رفتار سيستم بر اساس الگوهاي مرجع :در اولين گام رفتار گذشته متغيرهاي مسئله به عنوان الگوهاي
مرجع مورد بررسي قرار ميگيرد و رفتارهاي مطلوب آنها تعيين ميشود.
تبيين ارتباط بين متغيرها و ترسيم نمودار علت و معلولي و انباشت و جريان :در اين گام بر پايه فرضهاي
اوليه كه توانايي تبيين رفتار سيستم را دارند ،فرضيههاي پوياي سيستم تعريف ميشوند .سپس بر اساس اين فرضيهها،
متغيرهاي كليدي ،الگوهاي مرجع و ساير دادهها ،نمودارهاي علي حلقوي و انباشت و جريان سيستم ترسيم ميشوند.
تدوين يك مدل شبيهسازي سيستم و اجراي آن :در اين گام بر اساس نمودار انباشت و جريان ترسيمشده در گام
قبل و مفروضات بيان شده در فرضيه پويا ،يك مدل شبيهسازي براي مسئله ترسيم ميشود .سپس شرايط اوليه براي
اجراي شبيهسازي و مقادير اوليه متغيرها و پارامترهاي مدل تعيين ميشود تا مدل شبيهسازي اجرا گردد.
تحليل مدل و تعيين سياستها :در آخرين گام با اجراي مدل شبيهسازي و بررسي توانايي مدل تحت شرايط
حدي ،رفتار به دست آمده از مدل با وضعيت مشاهده شده از اطﻼعات گذشته و الگوهاي مرجع مقايسه ميشود تا
اعتبار مدل تأييد گردد .در انتها با طراحي سياستها و سناريوهاي مختلف ،ساختارها و قوانين جديد مورد آزمايش قرار
ميگيرد تا رفتارهاي مطلوب در سيستم مشاهده شود.
براي مدلسازي و شبيهسازي سيستمهاي پويا تا كنون نرم افزارهاي متعددي ارائه شده است كه در اين مقاله از
نرم افزار ونسيم كه ابزاري قدرتمند براي شبيهسازي ،آزمون مدل و طراحي و بررسي سناريوهاي مختلف سيستمهاي

٥

پيچيده است ،استفاده ميشود .در اين پژوهش ،بررسي نوسانات قيمت در بازار گوشت ايران مورد مطالعه قرار گرفته
است.
براي اين منظور تغييرات قيمت ماهانه از فروردين  ٩٧تا فروردين  ١٤٠٠مورد مطالعه قرار ميگيرد .با توجه به
دادههايي كه از سايت بانك مركزي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به دست آمده و نمودار آن
در شكل ) ،(١مشاهده ميشود كه روند كلي قيمتها در بلند مدت صعودي بوده و در مقاطعي با نوسان قيمتي رو به
رو هستيم كه قصد داريم علل آن را بيابيم )سايت بانك مركزي ١٣٩٧ ،و سايت سازمان حمايت از مصرفكنندگان و
توليدكنندگان.(١٤٠٠ ،

قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي با استخوان
١٦٠٠٠٠
١٤٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٤٠٠٠٠

قيمت هر كيلو به تومان

١٢٠٠٠٠

٢٠٠٠٠
٠

شكل  ،١نمودار قيمت گوشت گوسفندي با استخوان از فروردين  ٩٧تا فروردين ١٤٠٠

 -٤مدلسازي پوياي مسئله
با توجه به موارد مطرح شده در بخش روششناسي تحقيق ،به تشريح فرضيه پويا ،نمودار علي و معلولي و در
نهايت نمودار حالت جريان ميپردازيم.
 -١ -٤فرضيه پويا
از ابتدا ،پوياييشناسيسيستم ها بر ويژگي چندحلقهاي بودن ،چندوضعيتي و غيرخطي بودن سيستمهاي
بازخوردياي كه در آن زندگي ميكنيم تاكيد داشته است )فاستر  .(١٩٦١تصميمات هر يك از عوامل سيستم و عناصر
سيستم تاثيرات متفاوتي را بر سيستم اعمال ميكند .اين تاثيرات ميتوانند تشديدكننده يا تعديلكننده باشند .در
مساله ما بر اساس مرز سيستم و متغيرهاي تعريف شده ،چهار فرضيه مختلف ميتوان تعريف كرد:
اثر تقاضا :هنگامي كه قيمت گوشت قرمز افزايش پيدا ميكند ،تقاضا براي اين محصول كاهش خواهد يافت .با
كاهش تقاضا ،نسبت ميزان عرضه به ميزان تقاضا افزايش مييابد .در واقع مانند اين است كه عرضه افزايش يابد .افزايش
عرضه منجر به كاهش قيمت گوشت قرمز ميشود .به عبارت ديگر ،اثر تقاضا يك اثر تعديل كننده است.

٦

اثر عرضه :زماني كه قيمت گوشت قرمز افزايش مييابد ،بازار براي توليدكنندگان جذابيت پيدا كرده و ميل به
توليد زياد ميشود .در نتيجه عرضه افزايش يافته كه موجب كاهش قيمت گوشت ميشود.
اثر واردات :با افزايش قيمت گوشت قرمز ميل به واردات نيز زياد ميشود .از طرف ديگر ،معموﻻ در چنين شرايطي
دولت براي كنترل بازار به واردات تشويق ميكند و مجوزهاي ﻻزم براي واردات را صادر ميكند و گاهي به اين منظور
ارز دولتي نيز تخصيص ميدهد .در نتيجه ،افزايش واردات افزايش عرضه را در پي دارد و اين حلقه نيز حلقه تعديل
كننده است.
اثر هزينه :با افزايش قيمت گوشت قرمز ميل به توليد افزايش مييابد ،براي افزايش توليد نياز به افزايش تعداد دام
هاست ،با افزايش شمار دامها ،تقاضا براي خوراك دام افزايش مييابد ،افزايش تقاضاي خوراك دام قيمت تمام شده اين
محصول را افزايش ميدهد كه درنهايت منجر به افزايش هزينههاي توليد ميگردد .با باﻻ رفتن هزينههاي توليد به طور
طبيعي قيمت تمام شده گوشت قرمز نيز افزايش مييابد كه در نهايت موجب افزايش قيمت گوشت ميشود .اين حلقه
تنها حلقه تشديد كننده است )حيدري و همكاران.(١٣٩٨ ،
 -٢-٤نمودار زيرسيستم ها

نمودار زيرسيستمهاي مسئله در شكل ) (٢قابل مشاهده است .در مسئلهي حاضر ،تعداد  ٨زيرسيستم در نظر
گرفته شده است و جريانات فيزيكي و اطﻼعاتي ميان اين زيرسيستمها به تصوير كشيده شده است.

شكل  ،٢نمودار زير سيستم ها
زيرسيستمها

 -٣-٤نمودار علي و معلولي

در مرحله بعدي براي درك بهتر ساختار سيستم نمودارهاي علي و معلولي را مطابق شكل ) (٣رسم كرده و
حلقههاي آن را توضيح ميدهيم:

٧

ديگر هزينه هــا
+

هزينه كــارگر

قيمت خــوراك دام

+

+

+

+

هزينه توليــد
گوشت قرمز

قيمـت ارز
تقاضا بـراي خــوراك دام
+

يارانه

قيمت كــاﻻي جانشــين

+
+
-

اثرات تقويمي
+

ميزان توليــد
گوشت قرمز

+

درآمد

+

+

-

ميزان تقاضــا
گوشت قرمز

قيمت گوشت قــرمز

+

ماليات

-

واردات +
+
+

-

عرضه

نسبت عرضه بــه تقاضــا
+

شكل  ،٣نمودار علي و معلولي

براي شرح بهتر حلقهها هر كدام را به تنهايي بررسي ميكنيم .حلقه اول كه مطابق شكل ) (٤است ،حلقهاي است
كه اثر تقاضا را نشان ميدهد .افزايش تقاضا ،ميزان تقاضاي گوشت قرمز را كاهش ميدهد  .اين امر نسبت عرضه به
تقاضا را افزايش ميدهد .در نهايت قيمت گوشت كاهش مييابد .يعني اين حلقه ،يك حلقه تعديل كننده است.
قيمت كــاﻻي جانشــين

اثرات تقويمي

درآمد
+

-

+
ميزان تقاضا گوشــت
+
قرمز

قيمت گوشت قــرمز
-

نسبت عرضه بــه
تقاضا
-

شكل  ،٤حلقه تقاضا

٨

در حلقه دوم مطابق شكل ) ،(٥افزايش قيمت گوشت موجب افزايش ميزان واردات ميگردد .افزايش اين متغير به
ترتيب موجب افزايش عرضه و در ادامه افزايش نسبت عرضه به تقاضا ميشود .در نهايت اين حلقه نيز كاهش قيمت
گوشت را در پي دارد.
واردات +
قيمت گوشت قــرمز
+
عرضه
نسبت عرضه بــه
+
تقاضا
-

شكل  ،٥حلقه واردات

ميزان تقاضاي گوشــت
قرمز

حلقه بعدي اثر عرضه را نشان ميدهد .در اين حلقه كه در شكل ) (٦نشان داده شدهاست ،با افزايش قيمت گوشت،
ميل به توليد و واردات به طور همزمان افزايش مييابد .هر دو اين موارد باعث افزايش ميزان عرضه ميشوند .در نهايت
با افزايش عرضه و نسبت عرضه و تقاضا قيمت گوشت كاهش مييابد.
يارانه
ماليات
-

+

+

قيمت گوشت قــرمز

ميزان توليد گوشــت
قرمز

واردات

+

-

+

+

عرضه

شكل  ،٦حلقه عرضه

نسبت عرضه بــه
تقاضا

ميزان تقاضاي گوشــت
قرمز

در حلقه آخر مطابق شكل ) ،(٧تاثير هزينههاي توليد را بررسي ميكنيم .افزايش قيمت گوشت قرمز باعث ميشود
كه ميزان توليد گوشت قرمز افزايش يابد .در نتيجه با افزايش تعداد دام زنده ،تقاضا براي خوراك دام نيز افزايش مييابد.
اين امر افزايش قيمت خوراك دام و در نهايت افزايش هزينهها را در پي دارد .در نتيجه اين حلقه موجب تشديد افزايش
قيمت گوشت قرمز ميگردد )حيدري و همكاران.(١٣٩٨ ،

٩

قيمت ارز

ديگر هزينه هــا

+

+
قيمت خــوراك دام

هزينه كــارگر
+

+

 +هزينه توليد گوشــت
قرمز

تقاضا براي خــوراك
دام

+

ميزان توليد گوشــت

+

يارانه

ماليات

قرمز

+
+

قيمت گوشت قــرمز

شكل  ،٧حلقه هزينه

 -٤-٤نمودار حالت و جريان

نمودار حالت و جريان در شكل ) (٨ارائه شده است .متغيرهاي حالت مسئله شامل موجودي گوشت تازه ،موجودي
گوشت يخزده و موجودي خوراك دام ميشوند .موجودي گوشت تازه با توليد افزايش يافته و با مصرف كاهش مييابد.
از طرفي اگر ميزان موجودي گوشت تازه بيشتر از مقدار مشخصي باشد ،درصدي از آن براي مصرف در دورههاي آتي
به گوشت يخزده تبديل ميشود .موجودي گوشت يخزده نيز با واردات و توليد داخلي افزايش و با مصرف كاهش مييابد.

١٠
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شكل . ،٨نمودار حالت جريان

متغير حالت ديگر كه خوراك دام است با دو متغير جريان واردات خوراك و توليد داخل افزايش يافته و با مصرف آن
توسط دامهاي داخلي موجود در دامداريها كاهش مييابد.
براي تشريح چگونگي ارتباط متغيرها ،به تعدادي از اصليترين متغيرهاي مسئله اشاره ميكنيم .براي فرموله كردن
قيمت گوشت تازه و يخزده ،به ترتيب از نسبت هزينهي توليد به عرضه و تقاضا و همچنين ضرب قيمت گوشت وارداتي
در قيمت دﻻر استفاده كردهايم .از سوي ديگر موجوديهاي گوشت تازه از تفاضل توليد گوشت تازه و مصرف و نرخ
منجمدسازي و فساد به دست آمده ،و موجودي گوشت يخزده نيز از تفاضل مجموع واردات و نرخ منجمدسازي از
مصرف اين نوع گوشت به دست آمده است.
 -٥اعتبار سنجي

با توجه به اين مسئله كه با اجراي يك مدل ،هدفي در راستاي مسئله بررسي و تحليل ميشود ،درست يا اشتباه
بودن مدل وابسته به هدف است .به اين ترتيب با انجام اعتبارسنجي ميتوان نحوهي صحيح كاركرد مدل را در يك
مقياس پيوسته سنجيد .در اين بخش به اجراي دو روش اعتبارسنجي دادههاي تاريخي و تست شرايط حدي ميپردازيم
)معتمدي و همكاران.(١٣٩٨ ،

١١

 -١-٥دادههاي تاريخي

هدف از انجام اين تست ،بررسي اعتبار مدل در ايجاد رفتاري مشابه رفتار واقعي بازار است .به اين ترتيب با مقايسه
كردن نتايج حاصل از معادﻻت درون مدل و دادههاي اصلي ،به اين مسئله پي ميبريم كه مدل پيشنهادي تا چه حد
در ساخت مجدد رفتار واقعي موثر عمل كرده است .در اين آزمون نتايج رفتاري و مقداري براي متغيرهاي اصلي با
مقدار واقعي آنها مورد مقايسه قرار ميگيرد .در اينجا براي انجام اين آزمون مدل براي بازه زماني سه سال از فروردين
سال  ٩٧تا فروردين سال  ١٤٠٠با واحد زماني ماهانه شبيه سازي شده ،و رفتار سه سال آيندهي متغير قيمت گوشت
نيز شبيهسازي شده است .نتايج حاصل از شبيه سازي و مقدار واقعي به صورت شكل ) (٩به دست مي آيد كه همانطور
كه مشاهده مي شود عﻼوه بر بازسازي روند قيمت ،مدل توانسته نوسانات قيمت را نيز تا حد خوبي شبيه سازي كند.

شكل  ،٩آزمون اول اعتبارسنجي )دادههاي تاريخي(

 -٢ -٥تست شرايط حدي

هدف از انجام اعتبارسنجي مدل ،اطمينان حاصل كردن از آن است كه مدل به شكلي صحيح و منطقي كار ميكند.
به اين جهت يكي از روشهاي اطمينان از اعتبار مدل آن است كه شرايط مدل در شرايط حدي متغيرها سنجيده شود.
در اين بخش از دو متغير براي بررسي شرايط حدي استفاده ميكنيم كه عبارتند از :متغير هزينههاي توليد و متغير
قيمت خوراك دام.
 -١ -٢ -٥متغير هزينههاي توليد

همانطور كه شكلهاي ) (١٠و ) (١١نشان ميدهند ،كاهش دادن هزينههاي توليد تا حد صفر باعث ميشود
قيمت گوشت تازه تا حد بسيار زيادي افت كند كه نشان ميدهد در صورتي كه قيمت نهادههاي توليد ناچيز باشد،
قيمت نهايي محصول نيز متناسب با آن مقدار كمي خواهد بود.

١٢

شكل  .١٠آزمون دوم اعتبارسنجي؛ تست شرايط حدي متغير هزينههاي توليد

 -٢-٢-٥متغير قيمت خوراك دام

افزايش دادن قيمت خوراك دام مطابق شكل ) (١١باعث افزايش قيمت گوشت تازه ميشود و از لحاظ منطقي و
رياضي هم چنين رفتاري از مدل انتظار ميرود.

شكل .١١آزمون دوم اعتبارسنجي؛ تست شرايط حدي متغير هزينههاي توليد

-٦تجزيه و تحليل سياستها

١٣

در اين بخش با ارائهي سياستهايي قصد داريم تاثير آنها را بر مدل بررسي كنيم .اين سياستها عبارتند وضع
يارانه بر هزينههاي توليد ،فرهنگسازي استفاده از كاﻻهاي جانشين و وضع يارانه بر خريد گوشت قرمز كه در ادامه به
ترتيب به آنها ميپردازيم.
 -١-٦وضع يارانه بر هزينه هاي توليد

در اين سياست فرض ميكنيم دولت به توليدكننده يارانه بدهد .به اين ترتيب كه به ازاي هر كيلو گوشت توليدي،
دولت مبلغ  ١٠هزار تومان يارانه اختصاص بدهد .نتيجه اجراي اين سياست ،كاهش  ٨درصدي قيمت نهايي است .نكته
قابل توجه آن است كه هزينه يارانهاي كه دولت براي اين منظور در سال پرداخت ميكند معادل  ٥هزار ميليارد است
اما هزينه پرداختي توسط مصرفكنندگان  ٦هزار ميليارد كاهش مييابد .بنابراين پرداخت اين يارانه به توليدكننده بهتر
از پرداخت مستقيم يارانه به مصرفكننده است.
 -٢-٦فرهنگسازي استفاده از كاﻻهاي جانشين

در اين سياست فرض مي كنيم دولت براي كاهش مصرف گوشت قرمز فرهنگسازي كند و استفاده از گوشت
سفيد ،گوشت ماهي و حتي سويا را به مردم پيشنهاد دهد .اين سياست از نظر پزشكي هم فوايد زيادي دارد و مضراتي
را كه مصرف گوشت قرمز دارد ،كاهش ميدهد .همانطور كه در شكل ) (١٢مشاهده ميكنيم ،اگر  ١٠درصد از مردم
مصرف گوشت قرمز خود را كم كنند )تقاضا  ١٠درصد كاهش يابد( ،طبق مدل پيشنهادي  %٦كاهش قيمت خواهيم
داشت.
 -٣-٦وضع يارانه بر خريد گوشت قرمز

در اين سياست فرض ميكنيم دولت به منظور كنترل نوسان در ماههايي كه تقاضا زياد ميشود )مناسبتها( ،براي
خريد گوشت به مصرفكنندگان يارانه بدهد؛ يعني از طريق تعاونيها گوشت قرمز را به قيمت يارانهاي به فروش برساند
تا مازاد تقاضا و در نتيجه آن افزايش قيمت را كنترل كند .اين سياست كه به منظور كاهش نوسان انجام ميشود با
دادن يارانه به اندازه  ١٠درصد قيمت در مناسبتها ،تا  %٣٦در انحراف معيار قيمتها تاثير مثبت گذاشته و آن را
كاهش ميدهد.
شكل ) (١٢تاثير اجراي سياست ها را نشان مي دهد.

١٤

شكل -١٢نتايج اجراي سياست ها

 -٧جمعبندي و نتيجهگيري
با توجه به اينكه گوشت قرمز از جمله كاﻻهاي مصرفي بسيار مهم در سبد غذايي خانوار است و نوسانات موجود
در اين بازار نتايج قابلتوجهي بر رفاه مردم جامعه خواهد داشت ،در تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر نوسانات
قيمتي در بازار گوشت قرمز با استفاده از ابزار پوياييشناسي سيستمها ،به ارائهي يك مدل شبيهسازي با استفاده از نرم
افزار ونسيم پرداختيم .در طي اين تحقيق با در نظر داشتن دادههاي تقاضاي بازار ،نرخ ارز ،قيمت خوراك دام و
پارامترهاي ورودي ديگر ،ابتدا مدلي ارائه شد تا قيمتها و نوسانات فعلي بازار شبيهسازي گردد .سپس پس از اطمينان
از اعتبار مدل با استفاده از تست شرايط حدي ،به پيشبيني روند قيمتي آينده طي سه سال آتي پرداختيم و براي بهبود
شرايط به سه سياستي كه دولت ميتواند از آن براي تعديل بازار استفاده كند اشاره كرديم .سياستهاي مورد بررسي،
وضع يارانه بر هزينههاي توليد ،فرهنگسازي استفاده از كاﻻي جانشين ،و وضع يارانه بر خريد گوشت قرمز بودند كه
نتايج به دستآمده نشان داد موثرترين سياست ،وضع يارانه بر خريد گوشت قرمز با كاهش قيمتها از طريق ايجاد
تاثيري  ٣٦درصدي بر انحراف معيار قيمت ،موثرترين سياست قابل اجرا خواهد بود .پس از آن دولت ميتواند با اجراي
سياست وضع يارانه بر هزينههاي توليد و فرهنگسازي استفاده از كاﻻي جانشين ،به ترتيب به مقدار  ٨و  ٦درصد از
قيمت نهايي گوشت قرمز در بازار بكاهد.
تحليلها و روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق ،ميتواند براي كاﻻهاي مصرفي ديگر و بازارهاي ديگر نيز
مورد استفاده قرار بگيرد .در مورد بازار گوشت به طور خاص ،مواردي كه ميتواند براي تحقيقات آتي مدنظر قرار بگيرد
به شرح زير است:
 در نظر گرفتن حلقهي فساد و بررسي اثرات آن بر افزايش قيمت كاﻻي مصرفي
 وارد كردن متغير تحريم يا قاچاق به مدل شبيهسازي و بررسي اثرات آنها در حلقههاي مربوطه
 مطالعهي اثر كمآبي و خشكسالي بر افزايش مشكﻼت پرورش دام و در نتيجه افزايش قيمت گوشت
قرمز در بازار

١٥

 بررسي اثر استفاده از كاﻻهاي جانشين در مواقعي كه افزايش قيمت بيش از حد باعث كاهش تقاضاي
كاﻻي مصرفي ميشود
 در پيش گرفتن سياست واردات دام زنده در پي افزايش تقاضا و كمبود عرضه در مناسبتهاي خاص
براي قشري از جامعه كه تمايلي به خريد گوشت يخزده ندارد

١٦
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Abstract
Nowadays, red meat is one of the most consumed goods in Iranian household goods, and any price
fluctuation in this product will affect the welfare of households. This paper identifies the structure of the
red meat market and the mechanism of fluctuations in the price of this product using system dynamics tools.
Studies show that each of the fluctuations in meat prices is caused by the interaction of one of the feedbacks
of demand, supply, import and production cost. The flow diagram of this problem was drawn after obtaining
the diagram of causal loops and was simulated in VENSIM software using the developed economic
relations or by looking at previous articles. The proposed model was able to reconstruct the price
fluctuations of the red meat market for a period of three years from April 1397 to April 1400 and to predict
the price trends for the three incoming years. In order to reduce prices and control fluctuations, three policies
were proposed in a 54 months interval, among which subsidizing red meat purchase was the most effective
with a 36% reduction in price standard deviation, while the other two policies as subsidizing production
costs and improving the culture of using substitute goods decreased the final price of red meat by 8 and 6
percent, respectively.
Keywords: red meat price, system dynamics, demand and supply, Iran.
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