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 دهکیچ

 یریکارگبه جوامع، شدن تربزرگ و آن ابعاد گسترش و جمعی ارتباط هایرسانه پیدایش با امروزه زمینه مطالعاتی:

متغیرهای تبلیغاتی و  بررسی ارتباطاین مطالعه هدف از  هدف: .است تر شدهگسترده مؤثر، ایحربه عنوانبه تبلیغات

در این  روش کار: قاضا بود.تدر شهرستان شیراز در غالب الگوهای  های گوشتی سوسیس و کالباستقاضای فرآورده

ا بو شیراز بدست آمد پرسشنامه در شهرستان  500با استفاده از توزیع  1397اطالعات مورد نیاز در سال پژوهش 

 وتحلیلتجزیه« Stata12» و «Excel 2013»ی افزارهانرمدر  آلدهیا تقریباًتوابع تقاضای ترانسلوگ، رتردام و استفاده از 

های گوشتی سوسیس و کالباس نشان داد که در سیستم تقاضای گوشت و انواع فرآورده وتحلیلتجزیه نتایج: شد.

گردند. محاسبه های گوشتی سوسیس و کالباس کاالیی با کشش محسوب میشت و فرآوردهآل گوایده تقریباًتقاضای 

های آل و مدل ترانسلوگ نیز نشان داد که عالمت کششایده تقریباًهای قیمتی با استفاده از سیستم تقاضای کشش

اصل حنتایج  تئوری نیست. خودقیمتی منطبق با تئوری اقتصادی است ولی در مورد مدل تقاضای رتردام این عالئم طبق

های گوشتی سوسیس و های فرآوردهبرای داده AIDSاز آزمون انتخاب سیستم تابعی نیز حکایت از مناسب بودن مدل 

شش کالباس در شهرستان شیراز داشت. پس از انتخاب سیستم تابعی مناسب به بررسی اثر تبلیغات با استفاده از ک

به میزان این  شد. با توجه -29/0آل برابر با ایده تقریباًتبلیغات در تابع تقاضای  کشش حاصل ازتبلیغات پرداخته شد. 

توان گفت که تبلیغات نتوانسته است میزان تقاضای کاال را افزایش دهد، از طرفی ضریب بدست آمده از کشش، می

 چهآن ( و موافق با-0003/0)دار است نشان داد که این ضریب منفی و معنی  AIDSتبلیغات در تخمین تابع تقاضای 

و  کالباس ناکارا بوده وتبلیغات سوسیس نتایج این مطالعه نشان داد که نهایی:  گیرینتیجه باشد.مورد انتظار بود، نمی

رسانی و توان گفت این امر ناشی از عدم اطالعهای الزم در افزایش تقاضای این محصوالت را نداشته است. میقابلیت

های غذایی دقت های گوشتی است. بنابراین چنانچه در تولید این فرآوردهرست در مصرف این فرآوردهسازی دفرهنگ

تواند نقش مهمی در تغذیه و سبد غذایی های نظارتی و کنترل به خوبی انجام پذیرد میکافی و الزم به عمل آید و سیستم

 کنندگان داشته باشد.مصرف
 

 AIDSمدل تبلیغات،  کششتقاضا،  یهاستمیسسیس و کالباس، تقاضای گوشت، سوهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 وجود خصوص در ارتباط نوعی تاریخ ماقبل دوران از

 است. داشته وجود کاالها و اجناس بودن دسترس در و

 اولیه غارهای یدیواره روی بر که تصاویری از برخی

. است ابتدایی اشیای سازندگان به مربوط بسته نقش

 چندان که نیست ایمقوله عام، معنای به تبلیغ بنابراین

 بلکه ریشه ،گردد اخیر هایسال به مربوط و باشد جدید

 ما چهآن همه این با .دارد هاانسان اجتماعی زندگی در

 در ریشه شناسیم،می جدید و نو تبلیغات عنوان تحت

 آمریکا کشور در بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر

 تدریجی شکل به تبلیغات. (2007همکاران و دانگ ) دارد

 وکارکسب و تجارت وارد دیگر رسوم از بسیاری مانند

 احساس آن لزوم زیرا ،یافت توسعه به تدریج و شد

 تبلیغات با مقایسه در قدیم هایزمان شد. تبلیغاتمی

 از اساسی هدف این، وجود با بود، ساده خیلی امروزی

 که معنا بدین ست،ه هم امروزه که بود همان آگهی

 هاایده و اطالعات دادن برای ارتباط ایجاد آن، از منظور

 رفتار تقویت یا تغییر موجب که بود مردم از گروهی به

 .(2016 شهبازی) بشود هاآن

برای افزایش فروش کاالها و بالطبع بردن سود بیشتر 

 بر عمومی تبلیغات اثرات شود.نیاز به تبلیغات حس می

 طوربه غذایی نیز یهافرآورده نندگانکمصرف تقاضای

 قرار موردبررسی گذشته دهه دو طول در گسترده

پوشیده  کسهیچیت غذا بر امروزه اهم. است گرفته

عوامل اولیه  عنوانبهعامل مغذی  40 طورکلیبهنیست. 

کننده نیازهای پیچیده بدن که تأمینوجود دارند 

های فرآورده (.2013 ارانکو هم مقدمیخرم) دباشنمی

گوشتی نیز یکی از منابع پرارزش پروتئینی در ارتباط با 

کیناکان  و 2005 جبارین) گردندتغذیه بشر محسوب می

 از های آنگوشت و فرآورده نیبنابرا. (1997همکاران  و

 سبد در یاعمدهسهم  ،حیوانی پروتئین تأمین لحاظ

 مایلت لین دلیدارند و به هم خانوار خوراکی هایهزینه

 کشور مصرفی فرهنگ در بدیهی امر یک آن مصرف به

 این موضوع در مطالعه و تحقیق هرگونه رونیااست. از 

 مقاطع تمام در آن گستردگی و هدف روش، به توجه با

 اهمیت حائز موجود هایواقعیت درک علت به زمانی

 از تأثیرگذار و مؤثر عناصر طریق، این از رایز است.

 در آن فهم با و شدهییشناسا اتقاض و عرضه نگاه

 تغذیه و رفاه موجبات بهینه، تعادل نقطه ایجاد جهت

 ایمقدمه تواندمی و گرددمی فراهم جامعه برای مناسب

 .شود تلقی تراصولی و تردقیق ریزیبرنامه جهت در

های فرآورده مطالعات اقتصادی توابع عرضه و تقاضای

نماید که با میسوسیس و کالباس کمک  ازجملهگوشتی 

ریزان اقتصادی در های تقاضا، برنامهمحاسبه کشش

های موجود در انتخاب پاسخگویی به پرسش

های اقتصادی، از قبیل پرداخت یا حذف یارانه و سیاست

ایجاد رفاه اجتماعی موفق بوده و با توجه به شناخت 

بنابراین با  تری داشته باشند.ریزی دقیقموجود، برنامه

این پژوهش در نظر دارد  ذکرشدهموارد  توجه به

ر یتأث یو بررس غاتیتبل یمّک یریگاندازه منظوربه

غات را در یزان تبلیخانوار، م یزان تقاضایغات بر میتبل

ن محاسبه کند، تا بتواند آن را در یشاخص مع یکقالب 

 یرهایبرای متغ یاقتصادسنجمدل  یکچارچوب 

رآورد توابع تقاضا و نه بیدر زم برآورد نماید. موردنظر

ه ک شدهانجام یمطالعات مختلف ییغات موادغذایتبلر یتأث

 شود.یها اشاره ماز آن یبه موارد ادامهدر 

مطالعه خود به بررسی در  (2018)و همکاران ژانگ 

گوشت با استفاده سیستم  بر تقاضای مؤثرعوامل 

در گوانژو چین پرداختند. نتایج  آلدهیا تقریباًتقاضای 

گوشت برای  هاخانواده انهیماه دیخر نیانگیم شان دادن

و  77/0، 47/1، 90/2 بیترتبهگاو و گوسفند  خوک، مرغ،

 یبرآورد شده برا کشش درآمدی. است لوگرمیک 33/0

 83/1و  34/1، 02/1، 78/0 بیترتبه یگوشت یهر کاال

از  کیهر  یبرا ی نیزجبرانریغ یمتیقخود کشش. است

، -75/0،  -79/0 بیبوطه به ترتمر یگوشت یکاالها

 یجبران یمتیکشش خودقهمچنین بود.  -25/0، و -70/0

. آمد دستب -14/0 و -46/0، ، -47/0، -44/0 بیترتبه

 درآمدکم ینسبت به خانوارها پردرآمد خانوارهای
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. کنندیم یداریگوسفند خر و غ، مرگوشت خوک بیشتر

خانوار  درآمد راتییتغ ریمصرف گوشت تحت تأث یالگو

بررسی تقاضای غذا ( به 2018)و همکاران کاریر  .است

سیستم تقاضای با استفاده از و امنیت غذایی در کنیا 

نتایج کشش قیمتی و پرداختند.  دومدرجه آلدهیا تقریباً

درآمدی نشان دادند که خانوارها حساسیت باالیی در 

همچنین کشش درآمد بازار دارند.  یهاشوکل مقاب

ی که طوربهمنفی بدست آمدند.  هاکششدیگر مثبت و 

. اما شوندیمو ماهی جزء کاالی لوکس محسوب  گوشت

کاالهای  جاتیو سبز وهی، میغالت، محصوالت لبن

برای  کهیحالمعمولی در نظر گرفته شدند. در 

که عمدتا به تولیدات خود  خانوارهای روستایی

ی گوشت و ماهی جزء کاالی معمولی تلق اندوابسته

از دستگاه  (2017) ارانکو هم بهارشیپ. شودیم

 یو الگو سانسورشده ومآل درجه د دهیا تقریباً یتقاضا

-Age) کوهورت-دوره-سن یرهایبا متغت یپروب

Period-Cohort)  یخانوارها یقیتلف یهادادهدر غالب 

استفاده  93-1363 یهاسال یبرا ییو روستا یشهر

 یرهایدر کنار متغ را یتیجمع یرهایمتغ ریتا تاث کردند

و مصرف نه گروه  دیبر خر یو اجتماع یاقتصاد

در فاصله  دادنشان  جی. نتاکنند یبررس یخوراک

د مواد یبا گذشت زمان احتمال خر 1363-93 یهاسال

ر سن بر ین تاثیافته است. همچنیش یافزا کیخورا

 باشد. یا منفین است مثبت کمم کیرش مواد خورایپذ

 یهالیاستفاده از تحل( با 2009)یان حسینی و عرفان

آثار  یو روش پارامتر ثابت، به بررس یاقتصادسنج

چهار  یبر تقاضا 1380-1384 یهاسال یغات طیتبل

ت پگاه پرداختند. کر و دوغ شریر، ماست، پنیمحصول ش

ر، ماست، یغات شیشش تبلکزان یه مکج نشان داد ینتا

است؛ لذا  23/0 و 3/0، 12/0، 29/0ب یترتر و دوغ بهیپن

اخذ شده  یابیبازار یهای، استراتژیگذاراستیاز بعد س

 یر پگاه توانسته بر مقدار تقاضایش یت سهامکدر شر

 یت در تمامکن شریمحصوالت مورد مطالعه ا

داشته  یداریتحت پوشش، اثر مثبت و معن یهااستان

 ستمیس از با استفاده (2013)یزدانی و شرافتمند  باشد.

تردام، توابع ر یتقاضا مدل و آلدهیا تقریباً یتقاضا

-88 یهاسال یط را یلبن یهافرآورده و ریش یتقاضا

 در جوامع شهری ایران محاسبه نمودند. محاسبه 1361

بیانگر آن  یلبن یهافرآورده و ریش یمتیق یهاششک

 تینها هستند. در ششکمحصوالت با نیا بود که

 یارهایمع زین و یاقتصاد یهایدریافتند طبق تئور

 یبرا آلدهیا تقریباً یتقاضا ستمیس ردکارک، یآمار

. است تردامر مدل از بهتر ،یلبن یهاو فرآورده ریش

 در گوشت انواع تقاضای (2013) زادهقهرمانفلسفیان و 

قرار  موردبررسی 1363-88های ایران را طی سال

 تابعی سیستم انتخاب آزمون از حاصل نتایج دادند.

آل ایده تقریباًنشان داد که سیستم تقاضای  مناسب

 ایرانی یخانوارها واقعی رفتار با یبیشتر یسازگار

 گوشت مصرف بررسیبه  (2001)وربکن و وارد   دارد.

 طریق از 1995-1998 یهاسال یط بلژیک در تازه

  ایمعادله سه آلایده تقریباً تقاضای سیستم یهایژگیو

(AIDS)یهاافتهیپرداختند.  بلیغاتیت هایهزینه با تلفیق 

اثر منفی  یتلویزیونی دارا ه تبلیغاتکق نشان داد یتحق

 گاو و گوشت گوشت مخارج یبه خصوص بر رو

 .و گوشت ترکیبی است خوک گوشت به نفع گوساله

و  گوشت خوک یتبلیغاتاثرات  (2007)پیگوت و همکاران 

 مسیست را با استفاده از تعمیم ییت غذایامن یدادهایرو

 یتقاضا یبررو (GAIDS) آلایده تقریباً تقاضای

ق نشان داد یج تحقیردند. نتاک یبررس آمریکا گوشت در

 در کیاند ایمنی و یتبلیغات اثرات ،یه از لحاظ اقتصادک

لیاکونت و . هزینه وجود دارد و یقیمت اثرات با مقایسه

 واکنش بررسی به یامطالعهدر  (2012)همکاران 

 و میوه از تبلیغات یمختلف انواع کنندگان بهمصرف

آن پرداختند.  یو بهداشت یسبزیجات و اثرات اقتصاد

 و هامیوه تمامی برای عمومی ه تبلیغاتکج نشان داد ینتا

را  کنندهمصرف تمایل به پرداخت سبزیجات، یهاگونه

بت و همکاران  دهد.یش میافزا ٪6/24 متوسط طوربه

مناطق روستایی و ضا برای گوشت را در تقا (2012)
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شهری کنیا با تکیه بر مرغ بومی و با استفاده از سیستم 

 گوشت مرغآل خطی بررسی نمودند. ایده تقریباًتقاضای 

کاالهای  به عنوان، گوشت گاو و گوسفند، بومی

ضروری شناخته شدند. گوشت مرغ بومی و گاو 

جانشین یکدیگر در حالی که مرغ بومی، بز و گوشت 

( 2013) بشیر جیبی مکمل یکدیگر بودند.مرغ به طرز ع

های گاو، بره، بررسی و تجزیه تحلیل تقاضای گوشتبه 

بز، مرغ، شتر و ماهی در امارات متحده عربی با استفاده 

آل خطی پرداخت. نتایج ایده تقریباًاز سیستم تقاضای 

نشان داد که افزایش درآمد، تقاضا برای گوشت گاو را 

 دهد. شت بز را افزایش میکاهش و تقاضا برای گو

عوامل از نتایج مطالعات پیداست، بررسی  طورکههمان

گوشت و  ژهیوبهتقاضای مواد غذایی بر  مؤثر

. همچنین نتایج آن بسیار حائز اهمیت است یهافرآورده

ولی یا لوکس بودن گوشت و مطالعات نشان از معم

در  آن برای مناطق مختلف جهان دارد. یهافرآورده

آن در  یهافرآوردهجه بررسی تقاضای گوشت و ینت

 یزیربرنامهن برای اجرا و مختلف ایرا یهااستان

از اهمیت باالیی برخوردار است.  هااستیس ترمناسب

اساس مطالعات صورت گرفته یکی از  همچنین بر

تقاضا برای بررسی تقاضای مواد  یهاستمیسمهمترین 

 آلدهیا تقریباًی گوشت، سیستم تقاضا ژهیوبهغذایی و 

به اهمیت موضوع، هدف از  است. در نهایت با توجه

بر  یعموم غاتیاثرات تبل یبررس روشیپمطالعه 

در های گوشتی سوسیس و کالباس فرآورده یتقاضا

 است. شهرستان شیراز
 

 هامواد و روش

با غنی شدن مبانی تئوریکی توابع  1950از اواسط دهه 

دالت تقاضای سیستمی در تقاضا، مباحث مربوط به معا

های مختلفی از ادبیات اقتصادی مطرح شدند و مدل

(. 2000کراژیانیس و همکاران) سیستم تقاضا ارائه شد

کنند که کننده بیان میهای تقاضای مصرفسیستم

کننده درآمد خود را بین انواع مختلف چگونه مصرف

به لحاظ نظری . (2005 خلیل)دهد کاالها تخصیص 

دو گونه تابع تقاضا را از هم جدا کرد: توابع توان می

که  طورهمانفرد و توابع تقاضای سیستمی. تقاضای من

از نام این دو دسته مشخص است در حالت اول تنها یک 

ای از توابع مطرح تابع تقاضا و در حالت دوم مجموعه

توابع تقاضا که در اکثر مطالعات مورد  نیترمهماست. 

، 1ترانسلوگتقاضای  یهاستمیس، ردیگیماستفاده قرار 

ژانگ ) هستند 3آلایده تقریباًو سیستم تقاضای  2رتردام

(. در نتیجه در مطالعه 2006لو  و 2018و همکاران 

. رندیگیمقرار  موردبررسیحاضر نیز این سه نوع تابع 

 .شودیمرداخته پ هاآنبه معرفی  ادامهدر 

 تابع تقاضای ترانسلوگ

 بارنیاولیرمستقیم ترانسلوگ که برای تابع مطلوبیت غ

ارائه گردید؛ با  (1971اران کستنسن و همیرک) توسط

تصریح فرم تبعی یک تابع مطلوبیت غیرمستقیم شروع 

برای رسیدن به تابع تقاضای  4«روی قانون»کند و از می

نماید. در تابع ترانسلوگ عالوه قابل تخمین استفاده می

ضرائب روابط متقابل  بر پارامترهای متغیر اصلی

شود. این سیستم بر حسب متغیرها نیز برآورد می

غیرخطی بوده و تخمین آن نیز آسان  شیپارامترها

به شکل ریاضی تابع مذکور برای توابع تقاضا نیست. 

  ( است.1صورت رابطه )

                                                           

1) Translog function 

2) The Rotterdam 

3) Almost Ideal Demand System 

4) Row law  
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{1} 
 

 ها عوامل مؤثرمقدار تقاضای محصول،  q که در آن 

بر تقاضا )شامل متغیرهای دموگرافیکی و جمعیتی، 

پارامترهای  و  ، تبلیغات، قیمت، درآمد، هزینه و...(، 

و وارد  ک)ورب نماد لگاریتم طبیعی است Lnالگو و 

2001). 

 تابع تقاضای رتردام

 1964)بارتن  تابع سیستمی دیفرانسیلی رتردام، توسط

معرفی گردید. این سیستم از تابع مطلوبیت ( 1965ل یو ت

شود، بلکه بر اساس دیفرانسیل خاصی استخراج نمی

ها و کامل از تابع مطلوبیت و قید بودجه نسبت به قیمت

ها و مقادیر از طریق ماتریس درآمد، رابطه بین قیمت

آید، سپس با جایگذاری این اساسی برتن بدست می

نسیل کامل تابع تقاضا و اعمال رابطه در دیفرا

های تئوریکی تقاضا یک سیستم کامل از محدودیت

آید که معروف به سیستم معادالت تقاضا بدست می

. (2013و شرافتمند  یزدانی) باشدتقاضای رتردام می

 شامل که تقاضا هایمدل برای تکمیل متعددی هایروش

 بلیغاتت فرضی اثر متقابل نوع به بسته تبلیغاتی اثرات

 تواندمی ،است غذایی محصوالت خرید برای تقاضا در

برآورد غیرخطی،  طورکلیبهگیرد.  قرار استفاده مورد

ثرات دیفرانسیل لگاریتمی از مدل رتردام با ا فرم

 ( است.2رابطه )صورت تبلیغاتی موجود در سیستم به

 

{2} 
 

عملگر  ام، i محصول سهم مخارج از وزن که در آن 

 از کیهر فروشیخرده هایقیمت اول،  تفاضل مرتبه

 دیگر بیان کننده مجموع کاالهای و کاالهای گوشت

 هریک از در سرانه ثابت هایهزینه مصرف،  موارد

 کل Xمصرف،  موارد سایر و گوشتی کاالهای

 نوع امینk سهم شخصی سرانه،  صارفم هایهزینه

 و ، ،ی خطای مستقل و جمله تبلیغات، 

 پارامترها هستند. 

 آلدهیا تقریباًتابع تقاضای 

آل که برای اولین بار توسط ایده تقریباًسیستم تقاضای 

ارائه گردید؛ فرم  1980سال در  1لبوردیتون و میو

لسر بر روی منحنی انگل  کار ورکینگ و افتهیتوسعه

از مسئله حداقل کردن هزینه  AIDSمدل باشد. می

کننده استخراج شده است و اصول بدیهی نظریه مصرف

. سیستم تقاضای کندکامل رعایت می طوربهخاب را انت

ترین که دارد کامل هاییآل، به دلیل ویژگییدها تقریباً 

                                                           

1 ) Deaton & Muellbauer 

های شود و تخمین آن با مشکالت مدلمدل محسوب می

این سیستم . (2004و همکاران  تلجرد) قبلی همراه نیست

کند بلکه از گروه یاز یک فرم تبعی خاص پیروی نم

 دستبهمعروفند،  PIGLOGخاصی از ترجیحات که به 

 مخارج حداقل که مخارجی هستند تابع بیانگرآید و می

 در مطلوبیت از مشخصی سطح به دستیابی جهت زمال

 به ستمیس نیا باشند.می دارا را مفروض هایقیمت

 دیتون و مئولبور) شودمیتعریف  (3رابطه ) صورت

1980:) 
 

{3}                                                                           

 

نسبت بودجه اختصاص یافته به محصول  که در آن 

کل مخارج خانوار  Xام، jقیمت کاالی  ام، iمورد نظر 

صورت شاخص قیمت کل ترانسلوگ است که به Pو 

  :(2004تلجرد ) شودتعریف می (4رابطه )



 1400سال /4شماره  31جلد  هاي علوم دامی/نشریه پژوهش                                                      و ...                     یاردکان یفتاح، ياسفند     146

{4} 
 

 

نین تابعی یک تابع غیرخطی است که با استفاده از چ

گردد. ( برآورد میM.L) یینماراستاکثر روش حد

 طریق از نیز تبلیغات و خانوار جمعیتی یرهایّمتغ ترکیب

 این به .شودمی انجام( 5) در رابطه مبدأ از تبدیل عرض

 :شوندمی تعریف مبدأ از عرض صورتبه که معنا
{5}  

 

 دموگرافیک و هایویژگی از ی، بردارX آن در که

ADVبرخی از محققین با  .است تبلیغاتی یرهایمتغ

 AIDSهای خطی، تابع تقاضای اعمال برخی محدودیت

که با روش  یطوربهصورت خطی تبدیل کرده را به

 .( قابل برآورد استOLSحداقل مربعات معمولی )

زا با فرض برون AIDSالگوی  کهنیابا بیان  1یبیوز

 SURرگرسیون  ها و کل مخارج یک الگویبودن قیمت

غیرخطی خواهد شد و همچنین استفاده از شاخص 

قیمت استون به رغم خطی کردن الگو، مسئله کالسیک 

خطای موجود در متغیرها را ایجاد خواهد کرد، ذکر 

هایی سازگار تخمین SURو  OLSکند که روش می

حل که راهدست نخواهند داد. وی با اشاره به اینبه

دن بر مسئله خطای موجود در متعارف برای فائق آم

( است، IVمتغیرها، روش برآوردگر متغیرهای ابزاری )

نیز  IVرسد که برآوردهای روش به این نتیجه می

ناسازگار خواهد شد و در نهایت روش تخمین حداکثر 

( از الگوی FIMLنمایی را با اطالعات کامل )راست

AIDS  این دهد. بنابرآن( پیشنهاد می)و نه تقریب خطی

آل برای ایده تقریباً این پژوهش سیستم تقاضای در 

های گوشتی سوسیس و کالباس به صورت فرآورده

 شود.غیرخطی برآورد می

توان تفسیرهای مستقیمی از نمی کهنیابا توجه به 

، رتردام و ترانسلوگ  AIDSپارامترهای تخمینی الگوی 

 های مختلف محاسبه وارائه داد، به این منظور کشش

                                                           

1) Buse 

های متعددی برای محاسبه شوند. فرمولتفسیر می

های قیمتی )جبرانی و جبران نشده( و مخارج کشش

( 1994ارائه شده که براساس مطالعه بیوزی )

های قیمتی های مناسب برای محاسبه کششفرمول

 .صورت زیر استن نشده و جبرانی بهجبرا

 کشش قیمتی جبران نشده )مارشالی(

، رتردام و AIDSی توابع های غیرجبرانکشش

شده  ( بیان8( و )7(، )6ترانسلوگ به ترتیب در روابط )

 است:

                                }6{                

                                         }7{ 

                                                                       

                            }8{ 

 

بازده معادالت سهم است و به  (، 9که در رابطه )

  شود:صورت زیر تعریف می

                                  }9{ 

 است. و  ، که در آن 
 

 کشش قیمتی جبرانی )هیکسی(

های جبرانی توابع ایدز، رتردام و ترانسلوگ به کشش

 ( بیان شده است:12( و )11(، )10ترتیب در روابط )

                                 }10{                                            

                                                }11{                                             

                                            }12{   

های سهم دلتای کرونکر بوده و  روابط باال در 

ها در طول دوره یانگین سهمقابل مشاهده نیست و م

  .(2004اران، کجارد و هم)تال است

 کشش مخارج )درآمدی(

های فرمول مرسوم مورد استفاده برای محاسبه کشش

به ترتیب  مخارج برای توابع ایدز، رتردام و ترانسلوگ
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( و اکثر 1974صورت زیر است که فیلیپس )به

 اند:پژوهشگران آن را مورد استفاده قرار داده

                                            }13{    

                                                }14{ 

                             }15{ 

 یک از ترکوچک و مثبت یدرآمد ششک اگردر نهایت 

 است پست االک باشد یمنف اگر و یاال ضرورک باشد

 االک باشد یک از تربزرگ یدرآمد یششک اگر نیهمچن

 .(2018اران ک)ژانگ و هم است سکلو

 رازیپژوهش شهرستان ش نیمحدوده موردمطالعه در ا

 رانیا یشهرهااز کالن یکیز استان فارس است که کمر

است.  رانیا یستیتور یشهرها نیتراز مهم یکیو 

بالغ بر  یدیخورش 1395در سال  رازیش تیجمع

(. 1395ران، یمار اان آسازم) است نفر 1565572

 یهاپرسشنامه و بانک قیپژوهش از طر نیا یهاداده

ها و کتاب نیشده است و همچن یگردآور یاطالعات

موضوع  مورداستفاده قرار  نیمقاالت مختلف مرتبط با ا

 .گرفته است

 50از  انس،یمنظور برآورد وارمطالعه به نیدر ا

 یبا بررس .ش آزمون( استفاده شدیه )پیپرسشنامه اول

 یریگروش نمونه راز،ینمونه در شهرستان ش انسیوار

 داده شد.  صیمناسب تشخ شدهیبندطبقه یتصادف

برای محاسبه تعداد نمونه الزم در روش سپس 

( 1977ران کوکگیری تصادفی ساده از فرمول )نمونه

با توجه به ساختار شهرستان شیراز که و  استفاده شد

 500ها )شده است، پرسشنامه منطقه شهری تقسیم 9به 

به صورت جداگانه در هر  1397عدد( در اردیبهشت ماه 

تصادفی در  طوربهمنطقه با توجه به جمعیت آن منطقه 

 نیدر ابین شهروندان شیرازی توزیع گردید. 

مانند بعد  یتیجمع یهایژگیهر خانوار و هاپرسشنامه

. کندیرا فراهم م رهیخانوار، سن، درآمد، مخارج و غ

س یمصرف سوس زانیمانند م یگریاطالعات د نیهمچن

و  غاتینحوه تبل غات،ینوع تبل د،یخر متیو کالباس، ق

  ارائه شده است. رهیغ

مورد استفاده در مطالعه حاضر  یرهاین متغیهمچن

و  سیمصرف سوس زانیتقاضا )م ر است.یز صورتبه

 Q :لوگرمیکالباس( به ک

Job: شغل 

Mi: تومان( انهیدرآمد ماه(  

I: تومان( انهیمتوسط درآمد ماه(  

C: تومان( انهیماه نهیمتوسط هز(  

P: و کالباس )تومان( سیسوس متیق  

Pm: تومان( یگوشت مصرف متیق(  

ز یو در آخر ن  Adv: غاتیتبل  

Stشامل سواالت متعدد در  یغاتیتبل یها: شاخص(

 .(رهیغات و غیتبل نحوهنوع و خصوص 

 Excel»ی افزارهانرماز  هادادههمچنین برای تحلیل 

 استفاده شد.« Stata12»و « 2013

 

 و بحث نتایج

گام اول در تبیین یک الگوی اقتصادسنجی تابع تقاضای 

 عنوانبهورد، مشخص کردن عواملی است که قابل برآ

متغیرهای مستقل، در تقاضا نقش دارند. در منطقه مورد 

و سایر  مطالعه عوامل تبلیغاتی، درآمد، قیمت خود کاال

ترین عوامل مؤثر بر ترین و عمدهمهم ازجملهکاالها 

های مختلف نتایج حاصل از برآورد فرم تقاضا هستند.

ط در  های مربودیگر آمارهاز نظر مقادیر پارامترها و 

، ر، یز یهامدلدر  آورده شده است. 3تا  1های جدول

مورد نظر ب یپارامتر و ضرا  و ، ، ، ، 

 .دباشنیم
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Table 1- Estimated coefficients of Rotterdam system 

       عرض از مبدأ
**7001. 

(7.80) 

**2140. 

(12.83) 
4.176 

... 
1.031 

... 
-0.036 

... 
1.944 

... 

**7708. 

(5.54) 

       

= 99.85 3.974- 

000 

1.904- 

000 

3.821 

000 

1.534- 

000 

**240.85 

(11.04) 

**5420.- 

(-4.97) 

**3072. 

(7.40) 

Source: Research Calculations (* and ** show significant significance at 5% and 1%, respectively). 

 

Table 2- Estimated coefficients of the almost ideal demand system 

       

**5260. 

(5.63) 

*00030.- 

(-2.20) 

0.000025 

(1.18) 

**3620.- 

(-21.22) 

**2630. 

(21.19) 

**02470.- 

(-105.75) 

0.0014- 

000 

       

 

= 99.91 

 
-0.0095 

000 

-0.0086 

000 

**9972.- 

(-61.28) 

3.102 

000 

2.712 

000 

**8452.- 

(-55.39) 

Source: Research Calculations (* and ** show significant significance at 5% and 1%, respectively).  

 

Table 3- Estimated coefficients translog system 

Width of 

origin       

30.205 

(1.34) 

*26.1- 

 (2.06) 

**4657. 

 (4.13) 

*1204.- 

(-2.26) 

1.781 

(1.17) 

1.506 

(0.61) 

**62518.- 

(-3.38) 

       

-0.003 

(-0.03) 

-0.122 

(-0.82) 

**3500. 

(3.36) 

-0.050 

(-0.49) 

0.085 

(0.66) 

**9883. 

(4.10) 

-0.006 

(-0.09) 

       

-0.040 

(-0.63) 

*1320.- 

(-2.33) 

*1530.- 

(-1.89) 

0.071 

(0.49) 

**4600.- 

(-5.03 

0.035 

(0.50) 

-0.054 

(-0.52) 

       

-0.252 

(-1.11) 

-0.008 

(-0.12) 

*1240.- 

(-1/29) 

*4460. 

(1.67) 

*1130.- 

(-1.65) 

0.010 

(0.05) 

0.284 

(1.12) 

D.W= 1.46 = 30.89 F-Statistics= 7.81 Prob (F-Statistics)= 0.00 

Source: Research Calculations (* and ** show significant significance at 5% and 1%, respectively). 

 

سازگاری توابع تقاضای استخراج شده با  منظوربه

نظریه تقاضا و همچنین معتبر بودن بیان ترجیحات، 

تعدادی محدودیت باید منظور گردد. در چارچوب الگوی 

AIDS ها عبارت است از: قید رتردام این محدودیت و

لذا با پذیری(، قید همگنی و قید تقارن. بودجه )قید جمع

قیود، الزم است صحت  توجه به اهمیت این

و  AIDSهای نظری فوق در الگوی سیستمی محدودیت

رتردام مورد آزمون قرار گیرند. بررسی قیود و شرایط 
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تمامی قیود و  AIDSنشان داد که تابع تقاضای 

نماید اما در تابع رتردام تمام ها را ارضا میمحدودیت

با استفاده از در ادامه ها برقرار نیست. محدودیت

های قیمتی ، کششتوابع تقاضارامترهای برآورد شده پا

و درآمدی برای گوشت و  یجبرانغیر، جبرانی

های گوشتی سوسیس وکالباس محاسبه فرآورده

 ارائه شده است.  6تا  4های دیدند که نتایج در جدولگر

عناصر قطری بیانگر کشش خودقیمتی  4در جدول 

کشش های خودقیمتی بر مبنای است. مقادیر کشش

( بیانگر آن است که تمام MPEقیمتی مارشالی )

های کاالیی های خودقیمتی مربوط به تمامی گروهکشش

باشد و این نتیجه حاکی از آن است که تمام منفی می

کاالیی توابع تخمین زده شده به جز تابع  یهاگروه

نمایند. همچنین بر رتردام قانون تقاضا را تأمین می

توان نتیجه گرفت که رشالی میمبنای کشش قیمتی ما

آل ایده تقریباًهای بیشترین حساسیت قیمتی در سیستم

و ترانسلوگ برای سوسیس و کالباس و در سیستم 

 رتردام برای گوشت وجود دارد. 
 

Table 4- Stretching non-reparative demand for meat and meat products 

Model Class Model Meat Sausage & Bologna 

AIDS 
Meat -5.05 4.34 

Sausage & Bologna 9.45 -11.28 

Rotterdom 
Meat -0.46 0.67 

Sausage & Bologna 0.24 0.09 

Translog 
Meat -1.01 -0.02 

Sausage & Bologna -0.32 -1.14 

                                      Source: Research Calculations 

 

دقیمتی در توابع ایدز و ترانسلوگ نشان های خوکشش

ـ های گوشتی سوسیسدهند که گوشت و فرآوردهمی

باشند. ضرایب کشش خودقیمتی پذیر میکالباس کشش

ـ کالباس در توابع ایدز و های گوشتی سوسیسفرآورده

باشد که نشان می -14/1و  -28/11ترانسلوگ به ترتیب 

ـ ی سوسیسهای گوشتدهد اگر قیمت فرآوردهمی

کالباس یک درصد افزایش یابد تقاضا برای این گروه 

درصد کاهش  14/1و  28/11محصوالت به ترتیب 

 قابلهای غیر خواهد یافت. البته قابل ذکر است که کشش

تواند دلیلی بر غیررقابتی انتظار و بزرگ در یک مدل می

بودن و ناکارا بودن بازار آن محصول باشد. از سوی 

بلندمدت ساس اصل لوشاتلیه تابع تقاضای دیگر بر ا

 دهدای بیشتری را نشان میحساسیت قیمتی و هزینه

های قیمتی در بلندمدت از کشش . بنابراین(2007)بر 

عناصر غیرقطری  نظر جبری ممکن است بزرگ باشند.

نشان دهنده کشش متقاطع مارشالی  نیز 4در جدول 

ـ تردام سوسیسآل و رایده تقریباًهای است. در سیستم

کالباس و گوشت مکمل ناخالص و در سیستم 

ـ کالباس و گوشت جانشین خالص ترانسلوگ سوسیس

 یکدیگرند.

عناصر قطر اصلی بیانگر  4مانند جدول  5در جدول 

و عناصر  (HPE)های خودقیمتی هیکسی کشش

های متقاطع هیکسی غیرقطری نشان دهنده کشش

انگر آن است که کشش باشند. نتایج به دست آمده بیمی

خودقیمتی هیکسی جز در مدل رتردام برای هردو گروه 

کاال منفی است. در نتیجه رابطه بین قیمت کاالها و مقدار 

ای معکوس است، لذا بر مبنای این تقاضای آنها رابطه

توان نتیجه گرفت که قانون تقاضا در کشش می

و آل و ترانسلوگ برای هر دایده تقریباًهای سیستم

گروه کاالی ذکر شده صادق است. از آنجا که کشش 

خودقیمتی سوسیس و کالباس در توابع ایدز و 

دهد این باشد نشان میترانسلوگ بیشتر از یک می

محصول نسبت به قیمت باکشش است. به عبارت دیگر 

کنندگان شهرستان شیراز نسبت به تغییرات مصرف

ز خود نشان قیمت این گروه از کاال حساسیت فراوانی ا

دهند. به عنوان مثال در تابع تقاضای ایدز با افزایش می
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کنندگان درصدی قیمت سوسیس و کالباس مصرف 1

 دهند.درصد کاهش می 11تقاضای خود را بیش از 

های توان گفت که در سیستممی 5با توجه به جدول 

ـ کالباس و گوشت آل و رتردام سوسیسایده تقریباً 

 لن یکدیگرند. ـ آجانشین هیکس
 

Table 5- Stretching reparative demand for meat and meat products 

Model Class Model Meat Sausage & Bologna 

AIDS 
Meat -4.74 11.31 

Sausage & Bologna 10.10 -11.01 

Rotterdom 
Meat -0.01 2.12 

Sausage & Bologna 0.31 0.30 

Translog 
Meat -0.80 0.33 

Sausage & Bologna -0.30 -1.11 
                                    Source: Research Calculations 

 

حاصل شده برای  10/10با توجه به کشش تقاطعی 

ـ کالباس در های گوشتی سوسیسگوشت و فرآورده

قیمت  یتوان گفت که افزایش یک درصدتابع ایدز می

درصدی تقاضا برای  10/10گوشت باعث افزایش 

 های گوشتی سوسیس و کالباس خواهد شد.فرآورده

یکی دیگر از ابزارهای مفید در تحلیل رفتار 

کشش کنندگان و شناخت جایگاه کاالها نزد آنان مصرف

میزان این کشش را  6باشد. جدول درآمدی تقاضا می

های گوشتی سوسیس و برای گوشت و فرآورده

طور که مشخص است هماندهد. کالباس نشان می

عالمت کشش درآمدی کلیه توابع تخمین زده شده و 

باشد، که این مبین این مطلب است که ها مثبت میگروه

کنندگان شهرستان هر دو گروه کاالیی نزد مصرف

باشند. به عبارت دیگر با شیراز جزء کاالهای نرمال می

ایش های کاالیی افزافزایش درآمد تقاضا برای این گروه

 تقریباًبیشترین کشش درآمدی در سیستم  یابد.می

های رتردام و آل مربوط به گوشت و در سیستمایده

باشد. بر ـ کالباس میترانسلوگ مربوط به سوسیس

توان گفت که با افزایش ده اساس نتایج به دست آمده می

درصدی در درآمد حقیقی )مخارج واقعی کل( با فرض 

آل، رتردام ایده تقریباًهای یستمثبات سایر شرایط در س

ـ کالباس به و ترانسلوگ مقدار تقاضا برای سوسیس

درصد و برای  27/1و  74/0، 92/0ترتیب به میزان 

درصد  73/0و  67/0، 03/1گوشت به ترتیب به میزان 

مشاهده  6طور که در جدول همان یابد.افزایش می

 کنید در تابع ایدز کشش درآمدی برای گوشتمی

تر از یک است؛ بنابراین کاالی مذکور برای بزرگ

کنندگان شهری در شهرستان شیراز کاالیی مصرف

شود که این مسئله داللت بر قدرت لوکس محسوب می

کنندگان شهری دارد و با افزایش خرید پایین مصرف

درآمد سهم بیشتری را به ماده غذایی مذکور تخصیص 

و ترانسلوگ کشش های رتردام دهند. اما در مدلمی

تر از یک به دست آمده است که درآمدی گوشت کوچک

 داللت بر ضروری بودن این کاال دارد.

 

Table 6- Stretch income (expense) demand for meat 

and meat products 
 Sausage & Bologna  Meat Model 

0.92 1.03 AIDS 

0.74 0.67 Rotterdom 

1.27 0.73 Translog 

  Source: Research Calculations 
 

شود که در بین سه مدل حال این سئوال مطرح می

ها را برازش شده، کدام مدل به خوبی رفتار داده

دهد و دارای سازگاری با تئوری اقتصادی توضیح می

است؟ در پاسخ به این سئوال و مقایسه آماری بین 

آل، رتردام و ترانسلوگ ایده تقریباًای تقاضای هسیستم

گونه که نتایج جدول همان تنظیم گردیده است. 7جدول 

حاکی است انحراف معیار رگرسیون و مجموع مجذور 

های اجزای اخالل در سیستم تقاضای ایدز کمتر از مدل

بر  دال برا کآماره جارباشد. رتردام و ترانسلوگ می
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 نیا طبق پس، باشدیمدل م یک لاجزاء اخال بودن نرمال

 دزیا یتقاضا ستمیدر س اجزاء اخالل فقط زین آزمون

دار نیز حاکی از نسبت ضرایب معنی .باشدینرمال م

آل برای ایده تقریباًبرازش خوب سیستم تقاضای 

های گوشتی سوسیس و کالباس گوشت و فرآورده

 باشد.های رتردام و ترانسلوگ مینسبت به مدل
 

Table 7- compares the almost ideal demand system, Rotterdam and translog 

Almost ideal  

demand system 

Rotterdam  

demand system 

Translog  

demand system 

 

0.9991 0.9985 0.2693  justified 

0.0035 0.1556 0.3134 Regression standard deviation 

0.00001 0.0277 0.0982 Total error squared 

5.50 328.9 5957.8 
Normality of disturbance components  

Jarque–Bera Statistics 

0.54 0.43 0.43 Significant coefficient ratio 

              Source: Research Calculations                 
 

ان نمود که الگـوی توان بیبر اساس نتایج این مطالعه می

های مـورد رتردام و ترانسلوگ الگوی مناسبی برای داده

آل نتـایج قابـل ایـده تقریبـاًنظر نیستند بنابراین سیسـتم 

دهد. فـرم تبعـی تری نسبت به این دو الگو ارائه میقبول

هزینـه سـازگاری  -خـانوارهای مصرف این مدل با داده

ر اصـــول تئـــوری انتخـــاب و نظریـــه رفتــــادارد و 

گیرد و جهت بـرآورد کننده را به خوبی در برمیمصرف

های قبلی )ترانسلوگ و رتـردام( مواجـه با مشکالت مدل

ــای  ــابع تقاض ــذا ت ــت. ل ــاًنیس ــده تقریب ــاظ ای ــه لح آل ب

تری بـــرای بیـــان رفتـــار فرمی تـــابع مناســـبخـــوش

کنندگان نسـبت بـه توابـع رتـردام و ترانسـلوگ مصرف

 بعی مناسب بـه محاسـبهپس از انتخاب سیستم تا است.

ــاًکشــش تبلیغــات در سیســتم  ــده تقریب ــرداختیم. ای آل پ

آل ایـده تقریباًکشش حاصل از تبلیغات در تابع تقاضای 

شـد. بـا توجــه بـه میـزان ایـن کشــش،  -29/0برابـر بـا 

ــای می ــابع تقاض ــین ت ــه در تخم ــت ک ــوان گف ،  AIDSت

تبلیغات نتوانسته است میـزان تقاضـای کـاال را افـزایش 

هد، از طرفی ضریب بدست آمده از تبلیغات در تخمـین د

نشان داد که ایـن ضـریب منفـی و   AIDSتابع تقاضای 

 ( و موافق با آنچه مورد انتظـار-0003/0دار است )معنی

ــود نمی ــرمایهب ــارتی س ــه عب ــد. ب ــه باش گذاری در زمین

های گوشـتی سوسـیس و کالبـاس بـر تبلیغات فرآورده

ن کـاال تـأثیر مثبتـی نداشـته کنندگان ایتقاضای مصرف

ی کشـش تبلیغـات و ضـریب است. بنابراین بـا مقایسـه

گیری نمود که تبلیغـات سوسـیس توان نتیجهتبلیغات می

ــش خــود را در  ــوده و نتوانســته نق ــارا ب ــاس ناک و کالب

هـای الزم در افزایش تقاضا بازی کنـد، در نتیجـه قابلیت

ایــن افــزایش تقاضــای ایــن محصــول را نداشــته اســت. 

تواند ریشـه در مـواردی چـون ذائقـه، آداب و مسئله می

 رسوم و یا همچنین فرهنگ نیز داشته باشد.

گیری نمود که توان نتیجهبا توجه به کشش تبلیغات می

در مورد کاالی سوسیس و کالباس تبلیغات مناسبی در 

ست و تبلیغات انجام های جمعی صورت نگرفته ارسانه

تری ناکارآمد بوده است. ی جذب مششده در زمینه

ی آن، عدم دارا بودن اطالعات کافی و شاید دلیل عمده

عدم اطمینان از سالمت تولید این کاال باشد. از طرفی با 

های جمعی مانند تلویزیون بررسی تبلیغات در رسانه

توان مشاهده نمود که درصد کمی از این تبلیغات به می

بنابراین  موضوع سوسیس و کالباس پرداخته است؛

سهم کمی به  های جمعیتوان گفت که در رسانهمی

تبلیغات مربوط به سوسیس و کالباس تخصیص داده 

دن کشش تواند صحت منفی بوشده است و این امر می

 یجابهتوان می طورکلیبهتبلیغات را نمایش دهد. 

ی تبلیغات ای که نشان دهندهداشتن یک تبلیغات کلیشه

ی اطالعات مفید در تبلیغات با ارائه باشد،ناکارآمد می

و  صورت گرفته مانند ارزش غذایی این محصول

گوشت در سبد  یجابهی جایگزینی این محصول نحوه
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خوراکی خانوار، میزان تقاضای این محصول را از 

 طریق تبلیغات کارا باال برد.
 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

های بررسی ارتباط متغیر هدف اصلیدر این پژوهش 

های گوشتی سوسیس و تبلیغاتی و تقاضای فرآورده

متغیرهای  تقاضا بود. یهاستمیسکالباس با استفاده از 

آل، رتردام و ایده تقریباًهای سیستمالگو با استفاده از 

های کشش قرار گرفتند و موردبررسی ترانسلوگ

و جبران نشده قیمتی و درآمدی برای گوشت و  یجبران

. شدشتی سوسیس و کالباس محاسبه های گوفرآورده

های های قیمتی گوشت و فرآوردهمحاسبه کشش

گوشتی سوسیس و کالباس با استفاده از سیستم 

آل و مدل ترانسلوگ نشان داد که ایده تقریباًتقاضای 

های خودقیمتی منطبق با تئوری اقتصادی عالمت کشش

است ولی در مورد مدل تقاضای رتردام این عالئم طبق 

انواع گوشت و  تقاضای وتحلیلتجزیهیست. ئوری نت

های گوشتی سوسیس و کالباس نشان داد که فرآورده

های فرآوردهگوشت و آل ایده تقریباًدر سیستم تقاضای 

الیی با کشش محسوب گوشتی سوسیس و کالباس کا

در نهایت با توجه به این حقیقت که . گردندمی

دی کمتر از یک های گوشتی دارای کشش درآمفرآورده

و با توجه به این حقیقت که گوشت و  هستند

باشند میهای گوشتی دو سبد کاالی جانشین فرآورده

های متقاطع مثبت باشد، عالئم کشش هاآنکه باید در 

گردند و بهتر توجیه می AIDSها توسط مدل این واقعیت

نیز آزمون جارک برا و معیار انحراف معیار رگرسیون 

این نکته دارند که در مورد گوشت و بر  داللت

 تقریباًهای گوشتی سوسیس و کالباس سیستم فرآورده

 های ترانسلوگ و رتردام بهتر عملآل نسبت به مدلایده

نتایج حاصل از آزمون انتخاب سیستم کرده است. 

برای  AIDSتابعی نیز حکایت از مناسب بودن مدل 

باس در های گوشتی سوسیس و کالهای فرآوردهداده

س از انتخاب سیستم تابعی پشهرستان شیراز داشت. 

مناسب به بررسی اثر تبلیغات در آن با استفاده از 

کشش تبلیغات پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه 

کشش تبلیغات نشان داد که تبلیغات نتوانسته است 

میزان تقاضای کاال را افزایش دهد، بنابراین تبلیغات 

های الزم در کارا بوده و قابلیتسوسیس و کالباس نا

توان میافزایش تقاضای این محصوالت را نداشته است. 

سازی رسانی و فرهنگگفت این امر ناشی از عدم اطالع

های گوشتی است. درست در مصرف این فرآورده

های غذایی دقت چنانچه در تولید این فرآوردهبنابراین 

ظارتی و کنترل های نکافی و الزم به عمل آید و سیستم

تواند نقش مهمی در تغذیه و به خوبی انجام پذیرد می

امروزه با  کنندگان داشته باشد.سبد غذایی مصرف

زمان کافی برای آشپزی و طبخ یک  کهاین توجه به

به مصرف غذاهای  نیاز ،وجود نداردغذای مناسب 

. سوسیس و شودمیروز به روز بیشتر حس  ،آماده

شوند. اهای آماده برشمرده میکالباس نیز جزو غذ

بنابراین نیاز به داشتن غذاهای آماده سالم به خوبی 

ی سوسیس و کالباس شود. یک تولید کنندهحس می

تواند در کمال صداقت و پاکیزگی به تولید این می

ی مردم را محصول پرداخته و اعتماد از دست رفته

 نسبت به این محصول جلب نماید. بنابراین شرط اول

جهت افزایش تقاضای این محصول جلب نمودن اعتماد 

ی مردم از طریق تولید مرغوب این کاال با از دست رفته

های تصحیح روش باشد.رعایت اصول بهداشتی می

تواند منجر به افزایش تقاضای این تبلیغاتی نیز می

های تبلیغاتی و پی محصول گردد. با به روز شدن روش

گردد جلب توجه مردم می بردن به مسائلی که سبب

. از دیگر را بودتوان شاهد تبلیغاتی مناسب و کامی

توان با استفاده از آن میزان تقاضای هایی که میروش

ها را افزایش داد، کاهش قیمت محصوالت و یا مشتری

 اعمال آثارباشد. به حراج گذاشتن محصوالت میحتی 

 به های آنگوشت و فرآورده بخش در هااستیس

خصوص  در ن،یبنابرا .شودیمظاهر  سرعت

 یبرا یکنزد یهانیجانش ،یگذارمتیق یهایاستراتژ
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 در ییجز رییتغ یکه کچرا  باشندیم مهم یلیخ االک یک

 یهافرآورده یتقاضا در فتیش به گوشت منجر متیق

 یفروشخرده متیق سطح بر تاًیو نها شودیم آن

  .دگذاریم ریز تأثین گوشتی یهافرآورده
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Introduction: Considering the role which meat and its products play in providing the animal protein 

in nutrition and share a large share in the household food expenditure portfolio, and the desire to 

consume it is a significant matter in the country's consumer culture (Zhang et al, 2018), and any 

research and study about subject matter is important in terms of the method, purpose and scope of it 

at all times due to understanding present realities and through this, effective and influential 

elements, especially advertising, are identified from the point of view of supply and demand and by 

understanding it to create a balance point. Optimally, it provides well-being and proper nutrition for 

the community which can be an introduction to more accurate planning and more doctrinaire be 

considered (Korir et al, 2018).  According to the studies, the demand for meat and its products in 

different provinces of Iran is of great importance to implement and plan policies. Therefore, this 

study aimed to investigate the effects of public advertising on demand for sausage and sausage meat 

products in Shiraz city.  

Material and methods: Regarding the nature of the subject and its objectives, the present study is a 

descriptive-analytical study, in which the information and data required in this study were collected 

via a cross-sectional questionnaire from 500 Shirazi citizens. To calculate the number of samples 

required in random sampling method, Cochran formula (1977) was used. The area was randomly 

allocated among Shirazi citizens. The influence of advertising on meat demand and its products was 

investigated using demand systems (translog, AIDS, and Rotterdam). Additionally, Excel 2013 and 

Stata12 were utilized to analyze the data. 

 Results and discussion: Among the demand systems used in the present study, AIDS demand 

system could better express consumer behavior which was used as the optimal demand system. The 

attraction of advertising in the demand systems was almost ideal -0.29. According to the extent of 

this attraction, it can be said that to estimate AIDS demand systems, advertising could not increase 

the demand for goods. The coefficient obtained from advertising to estimate AIDS demand systems 

showed that this coefficient is negative and significant (-0.0003) and does not agree with our 

expectation. In other words, investing in the promotion of sausage and sausage meat products has 

not had a positive effect on the demand of consumers for this product. Thus, if sufficient and 

essential care is taken in the creation of these food items, and monitoring and control mechanisms 

are in place, they may play a significant part in consumers' nutrition and food baskets. The first 
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condition to increase the demand for meat products is to gain the lost trust of  people via the high-

quality production of this product in compliance with hygienic principles (Bashir, 2013). Correcting 

advertising methods can increase the demand for this product. The effects of policies on meat and 

meat products are rapidly emerging (Jabarin, 2005).  In terms of pricing strategies, close substitutes 

are very important for a product because a slight change in the price of meat leads to a shift in the 

demand for its products and ultimately affects the retail price level of meat products. Besides, the 

other dimension of this issue, namely subsidies and their reduction, must be seriously considered. 
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