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 چکیده
های دریافتی تولیدکننده و بهاای  میان قیمت توجهقابلکشاورزی و شکاف  هایی نظام بازاریابی محصولناکارآمد

کاه  است  توسعهدرحالکشورهای  بیشترمهم بخش کشاورزی در  هایچالش ازجملهکننده پرداختی توسط مصرف
و مناسا    ناه یبه یتیحماا  یهااستیتدوین سرا با بازار  هیو کاهش حاش دیتول نهیبه تیبه وضع یابیضرورت دست

کنناداان و  هاای حمایات از مصارف   ، اثار سیاسات  پژوهش، در این روینازا کند.نمایان می یبخش کشاورز یبرا
ماورد   7937-7931در دوره زماانی   VECMتولیدکننداان بر حاشیه بازار اوشت مرغ در ایران در قالا  الواوی   

داری بر حاشیه بازار اوشات مارغ در   ثر مثبت و معنیانتایج، هر دو شاخص،  مبنایبررسی قرار ارفته است که بر 
کننداان و تولیدکنناداان، حاشایه باازار    به ازای یک درصد افزایش حمایت از مصرف کهیطوربهاند، کشور داشته

نه تنها موجا  کااهش    هاتیحما نیاواحد افزایش خواهد یافت. در واقع،  33/73و  17/39اوشت مرغ به ترتی  
 زیا محصاول ن  نیا ر اباازا  ییباازار و ناکاارا   هیحاش شیبلکه باعث افزا شوندنمیبازار اوشت مرغ در کشور  هیحاش

 یهاا اسات یس ازجمله، ایمداخله استیهراونه س یاز اجرا شیپ شودیم یدتأکو  شنهادیپ مبنا نیبر ا .خواهند شد
و هدفمناد،   قیا دق یزیا رباا برناماه  ایرد و  قرارارزیابی مورد  هااستیس نیا پیامدهای ،ایی قیمتی و بودجهتیحما
 شود. ی طراحیکشاورز یاتوسعه یهادر برنامه یمیترس هایهدف همسو با هاتیحما

 JEL: Q1, Q13, Q18, E64بندی طبقه

 اانکنناد حمایات از مصارف   بارآورد ،  (PSE) اانحمایت از تولیدکنناد  برآوردنرخ ارز حقیقی،  واژگان کلیدی:

(CSE)های کشاورزی، الووی تصحیح خطای برداری، سیاست 
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 مقدمه

کشاورزی بووده و   هایین و عرضه محصولتأم، تولید تأثیرها به شدت تحت امروزه زندگی انسان

آیود کوه تولیود موواد     کشاورزی به عنوان یکی از فراگیرترین انواع اشتغال در جهان به شمار می

تهیه و تولید مواد غذایی به  روینازاشود. می قلمدادای ترین هدف آن در هر جامعهغذایی، اصلی

هوای  اولویوت  جووو پایدار، به دلیل ارتباط مستقیم آن با غوذا و معیشوت موردم هموواره      صورت

اغلوب کشوورهای    کوه یطوور بوه باشد، مین امنیت ملی میأها و عاملی مهم در تحاکمیتی دولت

هوای دقیقوی را در   ریویامنیت غذایی را در دستور کار خود قرار داده و برنامه ینتأم یافتهتوسعه

اخوتفف بوین قیموت دریوافتی تولیدکننوده و      (. Rafiee et al., 2018انود ) این زمینه انجام داده

در  هموواره  کوه  اسوت  هوایی ترین مسوئله مهم ازجملهکند، کننده پرداخت میقیمتی که مصرف

 .ایران مطرح است ازجمله توسعهدرحالکشاورزی در کشورهای  هایمحصول یبازار رسانفرایند 

 اختفف قیموت  این کننده ایجاد هایعاملترین مهم ازجمله نیو نای یا دالالوجود عامل واسطه

با کنترل نمودن بازار و ایجاد نووعی انحصوار توا حودودی نقو        گریاین عامل واسطه باشد.می

 Javanbakht)شود ها داشته و با این عمل صاحب سودهای کفنی میدر قیمت ایتعیین کننده

and Shahbazi, 2020.) 

تخصیص طبیعی بازار بورای جامعوه    ناپذیر ناکارایی یا شکست بازار و ماهیت پذیرش یطورکلبه

باشند. در اغلوب کشوورهای جهوان    های کشاورزی میبرای اجرای سیاست مؤثرمهم و دو هدف 

بدون حمایت از بخ  کشاورزی، بخ  قابل توجهی از کشاورزان و روستاییان با درآمود انود ،   

آنکه این کشورها به منظور تأمین امنیت غذایی،  یژهوبهانی روبرو خواهند شد. وفرا هایمسئلهبا 

، راهبردیکشاورزی و غذایی  هایت و دخالت مستقیم در قیمت محصولبا استفاده از اهرم واردا

انود  کننودگان شوهری را داشوته   به منظور حمایت از مصورف  هاسعی در پایین نگه داشتن قیمت

(Hamidneghad., 1994 از سویی دیگر رشد .)پیوسوته جمعیوت و در پوی آن افووای      رویهیب 

 کهیطوربهناپذیر کرده است،  گریودر کشاورزی را  نیتغییر و دگرگوتقاضای مواد غذایی، ایجاد 

 ,Shahbazi and Amjadiکشاورزی را افوای  دهد ) هایتواند کمیت، کیفیت و تنوع محصولب

هوای مطلوود در بخو  کشواورزی بودون در اختیوار داشوتن        (. بنابراین، اعمال سیاسوت 2016

های تولید، کنترل و نظوارت  تولید، روش های مناسب در استفاده از منابع بالقوه و بالفعلسیاست

بنودی و  شناسوایی، طبقوه  پوذیر نخواهود بوود. از ایون گذشوته،      بر فرایند تولید تا مصرف امکوان 

، هوا تور ایون سیاسوت   دقیو  دولت در بخ  کشاورزی به منظور اجرای  هایلهمداخ بندیاولویت



     

 

 

 

 

 

 3نقش سیاست های حمایت...

 برای دسوتیابی های مناسب الزم است به منظور تدوین سیاست روینازاناپذیر است.  پرهیوامری 

ابوارهوای  های بخ  کشاورزی اهتموام ورزیود.   به وضعیت بهینه تولید، به بررسی دقی  سیاست

بوه   آنوان   یکشاورزان باعو  تشوو   یافتیبر در یرگذاریتأثاز بخ  کشاورزی با  یتیمختلف حما

هوای  دوره هوا، اسوت یس یطراحو  توأثیر شوامل:   هوا لعامو از  یااما مجموعه د،شویم شتریب دیتول

 نیو ا سوط  و گسوتره  باع  شده است توا   ها،استیکشور و وجود بودجه برای اجرای س یاسیس

را  کشواورزان  یدرآمود  یداریو ، پاهانوسان نیداشته باشد. ا هایینوسان اندر طول زم هاتیحما

 یهااستی. سدهندیقرار م تأثیراست، تحت  یکشاورز یهااستیس یاصل هایهدفکه اغلب از 

که بوه   دشویم باع  آنان یدرآمد نوسانکشاورزان و کاه   تیکه موجب بهبود وضع یتیحما

اسوت کوه    ریناپوذ  پرهیوو  یضورورت  یاز بخ  کشاورز تیحما نیاقدام کنند. بنابرا شتریب دیتول

 ,.Hosseini et al) دهود یقورار مو   توأثیر جامعه را تحت  یهاهمه بخ  درآمد و رفاهتحق  آن 

اروپوا شوامل:    هیو کشواورزی مشوتر  اتحاد   استیدر س یتیحما هایاستیس نیترعمده (.2016

کواه    د،یو هوای تول )نور  بهوره، نهواده    میمسوتق نا یدرآمود  هایپرداخت ،یمتیق هایاستیس

دیگور  ( و یعو یطب آسویب و زیوان رویودادهای   درآمودی )جبوران    میهای مستق(، پرداختاتیمال

و  کوا یآمر دیو جد یبور قوانون زراعو   بنا . است یابیو بازار غاتیتبل  ،یبرای تحق یدولت هایهوینه

کشاورزی، حفاظوت از   تسهیفت ارانهیانجام شده شامل  هایتیهای کشاورزی، حمابرنامه دیگر

 Noroozi et al) بووده اسوت   یصادرات هایارانهیو  هامحصول مهیب ،یمتیق هایتی، حماهامنبع

(B)., 2018 .) ی، داخلو  دیو از اشوتغال، حفوت تول   تیو حما با هودف  یتیحما یهااستیساجرای

بوه   یو کواه  وابسوتگ   یگوذار هیسرما  یافوا ،ییروستا هایمنطقهدر  ویژهبه یتوسعه اقتصاد

 ازجملوه  یمناسوب زنودگ   طیبوه شورا   یابیدسوت  بوه منظوور   تنگدسوتی کاه   ایخارج و حذف 

 آیود. به شومار موی   توسعهدرحالی بخ  کشاورزی کشورها توسعه ناپذیر در پرهیو یهاضرورت

(Vaezi and Yazdani, 2009.)  

در  هوای کشواورزی  ترین زیر بخ مهمبه عنوان یکی از  صنعت مرغداریطی چند دهه گذشته 

ای بوا  بوه عنووان یون منبوع تغذیوه      خانوارهااهمیت بسوای آن در سبد مصرفی  به جهت جهان

در کشوور  . به ین صنعت بورگ و سودآور تبودیل شوده اسوت   مناسب،  نسبیچربی کم و قیمت 

های مهم کشاورزی کشور یکی از زیر بخ  پیشینه سدهایران نیو صنعت مرغداری با حدود نیم 

های فوراوان و  یهکشاورزی سنتی توانسته است با جذد سرما هایاز آموزه یریگبهرهبا است که 
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ای در تولید و اشوتغال بخو  کشواورزی پیودا     روز جهان، جایگاه ویژههای بهفناوری یریکارگبه

 (.  Pishbahar et al., 2019کند )

درصود از ارزش افوووده بخو      12حودود   یبا داشتن سوهم  وریبخ  دام و طدر کشور ایران،  

 ریو ز نیتور یاز اصول  یکو ی ،یناخوالص داخلو   دیو درصود از تول  9/2داشوتن   نیو همچن یکشاورز

در این راستا بخو   (. Statistical Center of Iran, 2020) آیدبه شمار می ی کشاورزیهابخ 

درصد از گوشوت مورو و    211درصد گوشت قرمو مصرفی کشور،  48، حدود 2991دام در سال 

د کورده اسوت   درصود تخوم مورو مصورفی داخول کشوور را تولیو        91شیر تازه مصرفی و حدود 

(Ministry of Agriculture, 2020 .)بر تأمین پروتئین مورد نیاز کشور، دارا بوودن سوهم    افوون

عمده ارزش افووده در بخ  کشاورزی و ایجاد اشوتغال در جامعوه روسوتایی و شوهری ازجملوه      

آید کوه بوه موجوب آن، بخو  دام در     می شمارها و کارکردهای زیر بخ  دام و طیور به ویژگی

 رویون ازا(. Shahbazi, 2012ای یافتوه اسوت )  ویوژه کشواورزی، اهمیوت ویوژه    اقتصاد کشور، بوه 

 ازجملوه کننودگان در ایون بخو ،    های مختلفی برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفسیاست

هوای تولیود شوامل    ای در بخ  نهادههای بودجههای کنترل قیمت و همچنین سیاستسیاست

(. اموا بوا توجوه بوه آنچوه      Mehrpervar Hosseini, 2013خورا  دام و انرژی اجرا شده اسوت ) 

کننودگان و در  درباره حاشیه بازار و اثرگذاری آن بر دریافتی تولیدکنندگان و پرداختوی مصورف  

ها بر تعدیل حاشیه و کارایی بوازار  معه مطرح شد، نیاز است اثرگذاری این سیاستنتیجه رفاه جا

های حمایتی و مدیریت بازار این محصول مدنظر قرار ارزیابی شود و نتایج آن در تدوین سیاست

هوای  در زمینه سیاسوت  یرفتهانجام پذهای گیرد. در این راستا در ادامه به بررسی برخی پژوه 

 شود.یه بازاریابی پرداخته میحمایتی و حاش

 ازجملووه ،یکشوواورز هووایمحصووول یووابیبازار هیبوور حاشوو مووؤثر هووایعاموول یبررسوو نووهیدر زم

خوود بوه    پوژوه  در  ی. واسوت ( Gardner, 1975مطالعات مربووط بوه گواردنر )    نیارزشمندتر

 یهوا هیو با اسوتفاده از نظر  کایآمر ییدر صنعت غذا فروشیخردهمورعه تا  یمتیق هیحاش یبررس

)نسوبت   هوا موت یگاردنر نشان داد که کش  نسبت ق قاتیتحق جیپرداخته است. نتا یبازار رقابت

 یانتقوال دهنوده تقاضوا    هوای عامول سر مورعه( نسوبت بوه    متیبه ق یفروشسط  خرده متیق

برابور   بیو ( بوه ترت اتیو ( و عرضه نهاده بازار )مالوهواآد(، عرضه نهاده مورعه )جمعیتمحصول )

 یهوا عامول در  رییو درصد تغ 21آن است که  انگریب -29/1. کش  است 8/1و  -99/1،  -29/1

 پژوهشی دیگور . در دهدیدرصد کاه  م 9/2را  یابیبازار هی( حاشتیانتقال دهنده تقاضا )جمع



     

 

 

 

 

 

 5نقش سیاست های حمایت...

گوشت  یابیبازار هیحاش ی( اثر تمرکو بازار بر روBrester and Musick, 1995) نیبرستر و موس

 نیو نشان داد که نور  تمرکوو بوازار ا    جی. نتاکردند یرا بررس یالمللنیگوسفند در چهار شرکت ب

 2991درصود در سوال    11به  2941درصد در سال  55و کشتار از  یها در صنعت فرآورشرکت

و از  یفروشو از مورعه به عمده یابیبازار هیمدل حاش برآورداز  ناشی جینتا نیاست. همچن دهیرس

گوشوت گوسوفند اثور کوچون و      یبنود بسوته نشان داد که تمرکو  فروشیخردهبه  یفروشمدهع

 پوژوه  ( در Marsh and Brester, 2004آن دارد. موارش و برسوتر )   یابیبازار هیبر حاش یمثبت

موورد   2911-2994 یدر صنعت گوشت خو  و گاو را در دوره زمان یابیبازار هیخود رفتار حاش

 هیحاشو  یموورد بررسو   ورهنشوان داد کوه در طوول د    آنوان  یهایبررس جیقرار دادند. نتا یبررس

 یاست در حوال  افتهی  یدرصد افوا 289و  11 وانیگوشت گاو و خو  به م یفروشعمده-خرده

 است. افتهیکاه   یفروشعمده-مورعه هیکه حاش

 کشواورزی،  هوای بر حاشیه بوازار محصوول   مؤثر یهاعاملدر زمینه داخلی  هایپژوه  ازجمله

الگوی انتقوال قیموت در سواختار بوازار      یبا بررس( Hosseini et al., 2008حسینی و همکاران )

بوازار گوشوت مورو کشوور در      هایهمه سط گوشت مرو ایران نشان دادند که انتقال قیمت در 

و از مرغوداری توا کشوتارگاه     یفروشو خورده از مرغوداری توا    مودت کوتواه متقارن و در  بلندمدت

که افوای  قیمت مرو زنده در مرغداری  دهندیمنشان  تانتقال قیم یهاکش نامتقارن است. 

کاه  قیمت، به کنودی بوه    کهیدرحال شوندیممنتقل  یفروشخردهبا شدت بیشتری به سط  

 ,Tahmasebi and Moghadasiطهماسوبی و مقدسوی )   یابود. باالتر بازار انتقوال موی   هایسط 

 موت یقنشان دادند که  رانیگوشت مرو در ا یابیبازار هیمؤثر بر حاش یهاعاملبا بررسی  ( 2010

و درآمود   داریو معنو  میرابطوه مسوتق   ونقول حمول  نوه یو هو یفروشگوشت مرو در سط  خرده

اثور   نیمحصوول دارنود. همچنو    نیو ا یابیو بازار هیبا حاشو  داریرابطه معکوس و معن دکنندهیتول

 یابیو بازار هیشده که نشان داده است حاش یبررس یابیبازار هیبر حاش ویمختلف سال ن هایفصل

خوود   وانیو م نیو در فصول تابسوتان بوه کمتور     ابود ییمو   یفصل زمستان افوا رمحصول د نیا

 لیو تحلبررسوی و   در نتوایج ( Rahmani and Esmaeili, 2010رحموانی و اسوماعیلی )   .رسدیم

 یرونود  یدارا یابیبازار هیاشنشان دادند که ح در بازار گوشت مرو در استان فارس متیانتقال ق

 یرابطوه علو   گویاینجر گر تیآزمون عل جی. نتابوده است یدیشد هایو همراه با نوسان یشیافوا

مقودار   یابیو بازار هیحاشو  همچنوین کننودگان بوود.   و مصرف دکنندگانیتول متیق انیم دوطرفه

ثابوت   هیبر حاشو  افوون فروشانخردهها و است و کشتارگاه یررقابتیغنبوده و ساختار بازار  یثابت
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با تجویه  ( Hosseini et al., 2010حسینی و همکاران ) .کنندیمطالبه م کاال عیتوز یبرا یسود

 رانیو در صونعت گوشوت گواو ا    یابیو بازار هیبور حاشو   موت یساختار بازار و اثر انتقوال ق  لیتحلو 

 شومار بواالی  هوا و  راکن  نامناسوب کشوتارگاه  نشان داد که پو  آنانهای پرداختند. نتایج بررسی

و رفواه    یبوازار را افووا   هیکورده، حاشو   یررقابتیساختار بازار را غ ،یابیبازار رهیها در زنجواسطه

بوازار نشوان    هیحاشو  یبورآورد الگوو   جیکنندگان را کاه  داده است. نتاو مصرف دکنندگانیتول

نامتقارن اسوت و موجوب    یابیبازار نهیها و هومتیانتقال ق ران،یکه در بازار گوشت گاو ا دهدیم

 Heidari kamalabadi andحیدری کمال آبادی و شاهنوشوی )  بازار شده است. هیحاش  یافوا

Shahnoushi, 2012 ) ایهو ت مورو بوا اسوتفاده از مودل انتظار    گوشو  یابیبازار هیحاش یبررسبا 

 هیحاشو  یفوروش رو  وانیو انبوار بوه م   یموجوود  رییو نور  تغ یی، به این نتیجه رسیدند که عقف

گوشوت   یابیو بازار هیحاشو  یرو یاثر یقیحق یاست و نر  بهره رگذاریگوشت مرو تأث یابیبازار

 جواد یاقودام بوه ا   دیو با ییمواد غوذا  یابیبازار هیحاش هایکاه  نوسان یبرا نیمرو ندارد. بنابرا

 Mohaddes Hossieni andمحود  حسوینی و منصووریان )    .کردمناسب و استاندارد  یانبارها

Mansoriyan, 2020 )در شهرسوتان خربووه   یابیو بازار هیمؤثر برحاش یهاعامل یبررس در نتایج 

پوردازد، مربووط   یمو  کنندهمصرفکه  یمتیدرصد از ق 21 نیانگیه طور منشان دادند که ب بادیتا

( اسوت.  الیو )ر 8125خربووه   یابیو کل بازار هیحاش نهیهو نیانگیاست. م یابیبازار یهانهیبه هو

درصود   12/22کول برابور بوا     هیاز حاش دکنندهیولکه سهم ت نشان داد هامحاسبه جینتا نیهمچن

 .باشدیدرصد م 41/14 فروشیخردهدرصد و سهم  4/9برابر با  فروشعمده. سهم باشدیم

های حمایتی از بخ  کشواورزی در داخول و   که در زمینه ارزیابی سیاست هاییپژوه  ازجمله

از  تیو حما ی( با بررسOrden et al., 2004اردن و همکاران ) خارج از کشور صورت گرفته است،

چهوار   یبورا  یکشواورز  یهوا اسوت یس هوای تغییر و دگرگونی لیو تحل یکشاورز دکنندگانیتول

 یکوه بورا   دندیرسو  جوه ینت نیو و هند( بوه ا  تنامیو ،یاندونو ن،ی)چ توسعهدرحالکشور منتخب 

و  نوا  یدارد.گوپ سرابطوه عکو   یجهوان  یهوا موت یبوا ق  یاز بخو  کشواورز   تیکشور هند حما

در  ورزیکشااز  خلیدا یهوا حمایت یبوا بررسو   هشیوپژ( در Gopinath et al., 2004همکاران )

 هتولیدکننداز  حمایتشووده   آوردبر شاخص که دندیرسوو جووهینت نیووبووه ا مریکاو آ پاارو یۀدتحاا

(PSE )ارزش  چنود اسوت، هر  کایآمر یشاخص برا ینا میوان برابراز دو  بی  پاارو یهدتحاا ایبر

 ,Wu et al. وو و همکاران )کاستیاز آمر شتریدرصد ب 91اروپا تنها  هیاتحاد یکشاورز هایدیتول

در  ییایمیشو  هوای در اسوتفاده از کود  یکشواورز  یتیحموا  یهوا استینق  س ی( با بررس2019
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کشواورزان بوه     یبا تشو نیکشور چ یتیحما یهااستیکه س دندیرس جهینت نیبه ا ن،یکشور چ

داده   یافوا یاکشور را به طور قابل مفحظه نیدر ا ییایمیش یاستفاده از کودها شتر،یکشت ب

بوا   سوه یدر مقا یمتو یق ریو غ یتیحموا  یهااستینشان داد که س هابررسی جینتا نیاست. همچن

و در  دیو تول یکشواورزان بورا   وهیو در بواال بوردن انگ   یشتریب تأثیر ،یمتیق یتیحما یهااستیس

 یسوو یاند. آرداشته یطیمح ستیز یامدهایپ ایجاد و ییایمیش یدهااز کو بیشتر استفاده جهینت

(Arisoy, 2020با بررس )در  یکشواورز  هوای محصول یریپذبر رقابت یتیحما یهااستیاثر س ی

بوور  یداری( اثوور مثبووت و معنووPSE) دکننوودهیاز تول تیوونشووان داد کووه شوواخص حما هیووترک

 یبورا  یو سوودآور  هوا محصوول  موت یق  یداشته و باع  افووا  یزراع هایمحصول یریپذرقابت

  ..شودیکشاورزان م

، آثوار ایون   ایوران  های حمایتیضمن بررسی سیاستدر مطالعه خود ( Ghorbani, 1992قربانی )

های او نشوان داد کوه   نتایج بررسی مورد بررسی قرار داد. کشورها را در بخ  دامپروری سیاست

 صوورت بهکه از ذب  دام  شودیها باع  مبه دام زنده آماده کشتار در کشتارگاه دیپرداخت سوبس

 یهوا استیاثر س یبررسبا   (Hosseini et al., 2011حسینی و همکاران ). شود یریقاچاق جلوگ

 تیو شاخص حمانشان دادند که  رانیدر ا یبخ  کشاورز یوربهره هایتغییرپذیریبر  یتیحما

 دارییمعنو و در بلندمدت، اثر مثبت و  یمدت اثر منفدر کوتاه یبخ  کشاورز یدکنندهیاز تول

در بلندمودت،   اسوت یس نیو مثبوت ا  اثرهایدارد. لذا با توجه به  دیتول یهاعاملکل  یوربر بهره

افو    یاتخاذ شوده بورا   یهاتیانتخاد نوع حما نهیدر زم یاستیس یهایویرالزم است تا برنامه

 توأثیر  یبررسو بوا  ( Ghilanpour et al., 2011پوور و همکواران )  قلوی  .ردیو بلندمودت صوورت گ  

دریافتند که افوای  ین درصودی در قیموت مورو،     رانیدولت در بازار گوشت مرو ا هایمداخله

درصود   54/1رو را بوه میووان   مو درصد افووای  و تقاضوای گوشوت     29/1تولید آن را به میوان 

دهد. همچنین ین درصد افوای  در قیمت کنجاله سویا و ذرت تقاضا بورای گوشوت   کاه  می

 Mehrpervar)مهرپوورور حسووینی  دهوود.درصوود کوواه  مووی 5/1و  91/1موورو را بووه ترتیووب 

Hosseini, 2013) کنندگان بخ  کشاورزی بر ، با بررسی اثر حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

حمایت از تولیدکننودگان  نشان داد که  2921-91تراز تجاری دوجانبه کشاورزی ایران در دورۀ 

 هکو یدرحوال تجواری اسوت،    دهنودۀ توراز   با تقویت صادرات و کاه  وابستگی به واردات، بهبود

 کننودگان بوا تشووی  مصورف و واردات، ت وعیف ترازتجواری را در پوی دارد.       حمایت از مصورف 

 تیبر امن یاز بخ  کشاورز تیاثر حمابا بررسی ( Hosseini et al., 2014حسینی و همکاران )
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بر شواخص   داریمثبت و معنی تأثیر دولت یتیحما یهااستیسنشان دادند که  رانیدر ا ییغذا

 ,.Hosseini et alحسوینی و همکواران )  انود.  داشوته  بررسوی مورد کشور در دورۀ  ییغذا تیامن

بخو    دکننودگان یکننودگان و تول دولوت از مصورف   یتیحموا  هاییاستساثر با بررسی ( 2016

از  تیو حما یهوا اسوت بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه سی      رانیو در ا ییغوذا  تیو بور امن  یکشاورز

بور شواخص    دارییمعناثر مثبت و  یبخ  کشاورز دکنندگانیاز تول تیکنندگان و حمامصرف

از  تیو در درصود حما   یواحود افووا   نیو هور   یبوه ازا  کهیطوربهدارد،  رانیدر ا ییغذا تیامن

باریکوانی و   خواهود داشوت.    یواحود افووا   114/1 ییغوذا  تیشاخص امن میوانکننده، مصرف

ای از هوای حمایوت یارانوه   با بررسوی اثور سیاسوت    (Barikani and Shahbazi, 2016شهبازی )

کوه اثور    دندیرسو  جوه ینت نیو تولید بخ  کشاورزی ایران به ا هایعاملوری کل ها بر بهرهنهاده

( 59/1مدت منفی )تولید در کوتاه یهاعاملوری کل ها بر بهرهای از نهادهسیاست حمایت یارانه

اثور متغیور تحقیقوات،     نیباشود. همچنو  دار میو معنی 119/1برابر  ندمدتاست اما اثر آن در بل

نووروزی و   .باشود یم 115/1و  125/1برابر   بیمدت به ترتمدت و بلندآموزش و ترویج در کوتاه

بوا بررسوی اثور سیاسوت حمایوت از تولیدکننودگان و        (Noroozi et al(B)., 2018همکواران ) 

از  تیو حما یهااستیکه سکنندگان بر اشتغال در بخ  کشاورزی به این نتیجه رسیدند مصرف

 یبر اشتغال بخو  کشواورز   یداریاثر مثبت و معن یکننده بخ  کشاورزو مصرف دکنندهیتول

 یهوا ریو متغ پیامودهای بوا بررسوی    (Noroozi et al(A)., 2018نوروزی و همکاران ) کشور دارد.

حوداقل   یبا استفاده از الگو رانیدر ا یبر رشد بخ  کشاورز یتیحما استیو س یکفن اقتصاد

-2998در دوره  یازمان چهوار معادلوه  معادالت هم ستمیس نیبه صورت  یامربعات سه مرحله

 تیو حما دکننوده، یاز تول تیحما ،کار یروینبه  هینسبت سرما یرهایمتغنشان دادند که   2921

ارزش افووده بور ارزش افوووده بخو  بوه     وقفه  ،یکشاورز یهاکننده، صادرات فرآوردهاز مصرف

ی بور رشود   داریاثر مثبت و معن 844/1، 252/1، 114/1، 112/1، 222/1  هایضریببا  بیترت

 داشتند.بخ  کشاورزی کشور 

این مطالعوات   بیشترتوان گفت که فته میصورت گر هایبندی کلی نتایج بررسیجمع زمینهدر 

کشواورزی و محاسوبه    هوای بر حاشیه بازار محصول مؤثر یهاعاملبه صورت جداگانه به بررسی 

 پژوهشوی اند، اما تا کنون در هیچ و پیامدهای حمایت از بخ  کشاورزی در کشور پرداخته تأثیر

های کشاورزی صورت گرفته در بخو  کشواورزی بور حاشویه     حمایت اریذبه طور همومان اثرگ

بازار مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت گوشت مرو در تأمین مواد پروتئینی سبد 
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موجود برای  و ضرورت به کارگیری ابوار ساالنه گوشت مرو دیدر تول رانیا گاهیجاغذایی جامعه، 

های حمایتی دولت در بخ  تولیود  با هدف بررسی اثر سیاست پژوه تقویت انگیوه تولید، این 

توانود  پوذیرد لوذا نتوایج ایون تحقیو  موی      و مصرف بر حاشیه بازاریابی گوشت مورو انجوام موی   

های اتخاذ شده بور حاشویه بازاریوابی و    گذاران را جهت ارزیابی آثار و پیامدهای سیاستسیاست

روش تحقیوو  و پووس از آن نتووایج و  ارائووهمعیشووت تولیدکننوودگان یوواری رسوواند. در ادامووه بووه 

 .شده استبندی و پیشنهادها پرداخته جمع

 روش تحقیق
و مصورف بور سوطوح مختلوف بوازار و       دیو دولت در بخو  تول  یهااستیس یبا توجه به اثرگذار

هووای حمایووت از تولیدکننووده و مقالووه پووی  رو، بررسووی اثوور سیاسووت ره عرضووه، هوودفیووزنج

   . استکننده بر حاشیه بازاریابی گوشت مرو در کشور مصرف

 نیوی تع یبورا  نیو پارامتر یاقتصادسونج  یالگوو  ن، یو به هدف پژوه ، نخسوت  یابیدست یبرا

موؤثر   عوامول شود. از آنجا که ممکن است می  یتصرحاشیه بازار گوشت مرو مؤثر بر  متغیرهای

چنود   یزموان  یسور  یاسوتفاده از الگوهوا   ،باشوند  یرگوذار تأثبر آن  یبا وقفه زمان حاشیه بازاربر 

 نیو در ا رای. زرسدیمناسب به نظر م حاشیه بازار گوشت مروبر  مؤثرعوامل  نییتع یبرا رهیمتغ

داده شوود و    یتنها توسط گذشته خوود توضو   تواندینم ریمتغ نیاست که  نیالگوها فرض بر ا

 Salami and) اسوت  موؤثر مورد نظر  ریرفتار متغ  یکه در توض دوجود دار وین یگریاطفعات د

Jahangard, 2009.) 

 توزیعی وقفه با  یخود توض الگوی سه شامل زمانی عموماً سری متغیره چند الگوهای

(ARDL)2، برداری خود توضی  الگوی (VAR)1 برداری خطای الگوی تصحی  و (VECM)3 
 عفوه متغیر ین فرض بر آن است که (ARDL) توزیعی وقفه با خود توضی  الگوی در .باشدمی

 متغیرهای گذشته و جاری مقادیر تأثیر تحت ،است خود گذشته ریمقاداز  متأثر کهاین بر

  (.Enders, 2004باشد )می( 2به شکل رابطه ) ARDL. شکل کلی الگوی قرار دارد نیو دیگری

(2) 𝑌𝑡 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−i

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝑏ji 𝑋𝑗𝑡−i

𝑛−1

𝑖=0

𝑚

𝑗=1

+ 𝑈𝑡 

                                           
1 Autoregressive Distributed Lag 
2 Vector Autoregressive Model 
3 Vector Error Correction Model 
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 گذشتۀ و جاری مقادیر هایضریب  𝑏jiو  (Yوابسته ) متغیر هایوقفه هایضریب  𝑎𝑖که در آن

. اندشده الگو وارد (،tYوابسته ) متغیر جاری مقدار توضی  برای ( است کهX) مستقل متغیرهای

 وابسته متغیر از تأثیری هیچ معادله مستقل متغیرهای که است آن بر فرض الگو این در

 الگو متغیرهای دیگر به نسبت برونوا متغیرهای و نباشد درست فرض این اگر. گیرندنمی

 داشته پی در یاکنندهگمراه نتایج است ممکن ARDLالگوی  از استفاده باشند، داشته بازخورد

باشد می ترمناسب متغیرهاست، درونوایی بر فرض که الگوهایی از استفاده و بنابراین باشد

(Enders, 2004.) 

 تأثیر تحت متغیر هر که است استوار فرض این ( برVAR)ین الگوی خود توضی  برداری 

 بازخوردهای الگو این در الگو است. بنابراین متغیرهای دیگر گذشته و حال و متغیر خود گذشته

را در شکل  pاز درجه الگوی خود توضی  برداری  .شودمی گرفته نظر در متغیرها بین ممکن

 :(Kirchgassner and Wolters, 2007) نشان داد (1رابطه )صورت توان بهماتریسی می
(1) 𝑌𝑡 = 𝐷 + 𝐴7𝑌𝑡−7 + 𝐴3𝑌𝑡−3 + ⋯ + 𝐴𝑃𝑌𝑡−𝑃 + 𝑈𝑡 

، =P2j…برای  Aj ،الگو متغیرهای مربوط به k×2های آن بردارهایو وقفه Ytکه در این رابطه 

بردار  D و مربوط به جمفت اخفل الگو  k×2بردار  Ut ،الگو هایضریب k×k هایماتریس

 بین مدتکوتاه هایرابطه یدهنده نشان واقع الگو درهای این ضریب هستند.های ثابت ضریب

 متغیرها بین های بلندمدترابطه یمحاسبه امکان مستقیم طوراست اما به الگو متغیرهای

 ندارد.  وجود

 هایتغییرپذیری به متغیر ین هایتغییرپذیری ،(VECM) برداری خطای تصحی  الگوهای در

 تعادلی مقدارهای از متغیر آن هایانحراف به و الگو در موجود متغیرهایی پی  همه دوره

 متغیر بلندمدت و مدتکوتاه واکن  الگو این در اساس، همین بر. است وابسته آن بلندمدت

 است بررسی قابل بلندمدت به مدتکوتاه هایرابطه پیوند و مستقل متغیرهای به وابسته

(Lutkepohl, 2005 .)متغیرهاست بین بلندمدت رابطه وجود الگو این از استفاده آماری مبنای .

 .باشند همگرا باید متغیرها آماری نظر از دیگر عبارت به

 در را( 1) یرابطه توانمی بلندمدت، تعادلی مقادیر به tY مدتکوتاه رفتار دادن ارتباط برای

 Kirchgassner andتصحی  کرد ) (9رابطه ) صورتبه ،برداری خطای تصحی  الگوی قالب

Wolters, 2007): 

(9) ∆𝑌𝑡 = −Π𝑌𝑡−1 + 𝐵7∆𝑌
𝑡−7 + 𝐵3∆𝑌

𝑡−3 + ⋯ + 𝐵
𝑃−7∆𝑌

𝑡−𝑃−7+𝐷𝑡 +
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𝑈𝑡                 

Π = 𝐼 − ∑ 𝐴𝑗

𝑃

𝑗=1

       𝐵𝑗

= − ∑ 𝐴i            j = 1, 2, … , p − 1                   

𝑃

𝑖=𝑗+1

 

 تصحی  الگوی های بلندمدت است. در واقع،، دربردارنده اطفعات مربوط به رابطهکه ماتریس 

 سط  در با ین وقفه بیشتر VARالگوی  ین معادل ها،تفاضل در ین وقفه با برداری خطای

Π=αβ توان ( می9ی )در رابطه .بود خواهد متغیرها
 بردارهای βآن  در گرفت که نظر در نیو را'

 تعدیل دهندهنشان که باشدمی 2سرعت تعدیل ضریب ماتریس α همگرایی میان متغیرها و

 الگوی تصحی  خطای قالب در را( 2) یرابطه توانمی. است بلندمدت به مدتکوتاه هایرابطه

 :(Lutkepohl, 2005)( نوشت 8صورت رابطه )برداری برای دو متغیر، به

 (8)  ∆𝑌𝑡 = 𝛼𝛽𝑌
𝑡−7 + 𝛤7∆𝑌7,𝑡−7 + 𝑈𝑡 

αکه طوریبه = [

𝛼0

𝛼6
مدت به بلندمدت، ماتریس های کوتاههای تعدیل رابطهماتریس ضریب [

𝛽 = [1, −𝛽1] های بلندمدت و ماتریس ماتریس بردارهای رابطه𝛤0 =

[

𝛾00,0 𝛾06,0

𝛾60,0 𝛾66,0
 مدت بین متغیرها است. های کوتاهضریب [

و  تجویه و توان به بررسیدر آخرین مرحله پس از برآورد، می VECMو  VARدر الگوهای 

 روش . درپرداخت 9(IRF)آنی  واکن  هایتابعو محاسبه  1تجویه واریانسهای جدول تحلیل

 در آن ناپایداری سهم متغیر، هر شده بینیپی  خطاهای تجویه از استفاده با واریانس تجویه

 توانمی بینی پی  خطای واریانس تجویه با بنابراین. شودمی بررسی الگو متغیرهای دیگر برابر

 در. داد قرار بررسی مورد زمان طول در متغیرها دیگر روی بر را متغیر هر به وارد تکانه اثر

 وارد الگو به معادله هر اخفل اجوای واریانس جذر اندازه به هاییتکانه نیو آنی واکن  هایتابع

                                           
1 Loading Coefficients 
2 Variance Decomposition 
3 Impulse Response Functions 
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 شود مشخص هاآن اثر استهف  مدت و هاآن به نسبت درونوا متغیرهای واکن  تا شودمی

(Lutkepohl and Reimers, 1992.)  

 مفصل طوربه نیوSalami and Jahangard (2009 ) بررسی ( که در1998) Fomby بر نظربنا

 و زمانی هایدوره هایویژگی بر مبنای باید مناسب الگوی شناسایی است، شده داده شرح

 از گیریبهره با باید نخست مرحله در منظور، این به. گیرد صورت هاآن بین ارتباط چگونگی

 شوند. در شناسایی مؤثرند، یکدیگر بر که متغیرهایی تجربی هایبررسی و اقتصادی هاینظریه

 به این منظور وجود ریشه واحد .شود بررسی انتخاد شده متغیرهای ایستاییباید  دوم مرحله

هاست، معتبرترین آزمون که از 2آزمون دیکی فولر تعمیم یافته از با استفاده طور معمولبه

 دو کمدست آزمون این نتیجه در اگر. شود مشخص هاآن انباشتگی مرتبه تا شودمی بررسی

 رابطه ین وجود احتمال باشند، ین مرتبه از انباشته الگو، متغیرهای به مربوط هایدوره از دوره

 متغیرها، بین همگرایی آزمون برای. شود آزمون باید( متغیرها همگرایی) متغیرها بین بلندمدت

 رابطه ین از بی  وجود تواند،می که چرا است، معتبری روش1 جوسلیوس و جوهانسن روش

 آماره دو از استفاده با روش این در. کند شناسایی متغیرها بین وجود( صورت در) را بلندمدت

های مورد بررسی تعیین دورهت بین بلندمد هایرابطه شمار وجود و ،8ویژه مقدار بیشینه و 9اثر

 (VECMخطای برداری ) تصحی  شود، الگوی تأییدبلندمدت  یهرابط وجود اگر شود.می

باید انجام گیرد  آزمون علیت نشود، تأیید بلندمدت رابطه وجود چنانچه و است مناسب الگوی

 در اگر شود. همچنین مشخص متغیرها بین معلولی و علت رابطه ین تا وجود یا عدم وجود

 هم باز باشند،( سط  در ایستا) صفر مرتبه از انباشته ،دورهn -2 حداقل ایستایی آزمون نتیجه

 انتخاد مناسب الگوی آن، مبنای بر و شود مشخص الگو متغیرهای بین علی رابطه نوع باید

 روش این براساس. گیرد صورت گرنجر علیت آزمون از استفاده با تواندمی علیت بررسی. شود

 اول متغیر مختلف هایوقفه ضرایب داریمعنی باید متغیر دو بین علّی هایرابطه آزمون برای

 متغیر علت اول متغیر ،هاضریب این داریمعنی صورت در. شود بررسی دوم متغیر توضی  در

 آزمون این نتیجه . چنانچه(Lutkepohl, 2005شود ) آزمون باید نیو حالت این عکس. است دوم

 که معنا است بدان باشد، بررسی مورد متغیرهای بین دوطرفه علّی رابطه ین وجود بر مبنی

 ( برایVARبرداری ) توضی خود  الگوی بنابراین و هستند درونوا هم به نسبت متغیرها یهمه

                                           
1 Augmented Dickey- Fuller (ADF) 
2 Johansen & Juselius 
3 Trace test 
4 λ Max 
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 را متغیرها بین طرفهین علّی رابطه ین وجود آزمون نتیجه اگر اما بود. مناسب خواهد برآورد

 علّی رابطه وجود عدم اگر در نهایت،. تر هستندمناسب برآورد برای انتقالی الگوهای کرد، تأیید

  .داد خواهند نتیجه را مناسبی برآورد متغیره تن زمانی دوره الگوهای شد، تأیید متغیرها بین

اقوودام بووه  2941( از سووال OECD2کشووورهای ع ووو سووازمان توسووعه و همکوواری اقتصووادی )

انود. در ایون روش، میووان    های حموایتی کورده  ها و معافیتسازی روش محاسبه حمایتیکسان

( PSE1)کنندگان با استفاده از شاخص حمایت از تولیدکننوده  حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

(. شواخص  Noroozi et al., 2018شوود ) ( محاسبه میCSE9کننده )و شاخص حمایت از مصرف

هوای انتقوالی ناشوی از    حمایت از تولیدکننده به عنوان شاخصی که در برگیرنده کلیوه پرداخوت  

باشد که شامل ارزش پولی سواالنه  ای میحمایتی بازار و بودجه هایمداخلههای مرزی و حمایت

 یدکننودگان تولکننودگان و مالیوات دهنودگان بوه     های انتقوالی توسوط مصورف   پرداخت یهمه

(. Rafiee et al., 2018شوود ) باشد که در سط  قیموت سور مورعوه محاسوبه موی     کشاورزی می

هووای حمایووت از . سیاسووتشووودبووه دو صووورت مقووداری و درصوودی انجووام مووی PSEمحاسووبه 

خسوت شوامل   شوند. دسوته ن دسته تقسیم می شتهبندی کلی به تولیدکنندگان در ین تقسیم

 شوود. ( هم خوانده میMPSباشد که حمایت از قیمت بازاری )می هاهای قیمتی محصولحمایت

 شوود. اختفف قیمت داخلی محصول و قیمت معادل جهانی آن محاسبه موی  مبنای این معیار بر

هوا بوه عنووان    ه از آنهای دولوت بوه کشواورزان اسوت کو     سایر پرداختشامل دسته دیگر  هفت

(. به عبارت دیگور شواخص حمایوت از    OECD, 2005شود )( یاد میBPای )های بودجهپرداخت

های مورزی  های انتقالی به تولیدکنندگان بخ  کشاورزی از طری  حمایتتولیدکننده، پرداخت

باشود  هوای حموایتی موی   از طریو  سیاسوت   هوای دولت در بازار داخلی محصوول  هایمداخلهو 

(Mullen et al, 2004 .)    برای محاسبه حمایت از قیمت بازاری، با فرض رقوابتی بوودن بازارهوا و

هوای  تواند قیمتهای داخلی و خارجی آن نمیین کشور کوچن در تجارت جهانی )که سیاست

قیموت مرجوع تعودیل    ، بوا  Pdکند( قیمت داخلی در سر مورعوه یون محصوول     متأثرجهانی را 

وارداتوی و   هوای بورای محصوول   Pmمحاسوبه و تعودیل    چگوونگی شووند.  ، مقایسه می Pmشده

 بیان شده است. (2)و  (5) هایرابطهصادراتی به ترتیب در 

 d1+Tp+ (C adj×Q r= Pm P(          وارداتی هایبرای محصول (5)

                                           
1 Organization for Economic Co-Operation and Development 
2 Producer Support Estimate 
3 Consumer Support Estimate  
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 M-)d1+Tp(C - adj× Qr= Pm P برای محصوالت صادراتی (2)

 

 ریغهای گمرکی و های مرزی ) انواع هوینههوینه pC، سر مرزقیمت مرجع در  rPکه در آن، 

شوند(، های تجاری ناشی میهایی که از سیاستها و هوینهبه غیر از تعرفه سر مرزدر  یگمرک

d1T از سرنقل، تخلیه، نگهداری و بازاریابی کاالی وارداتی و  های بارگیری، حملی هوینههمه 

)در  سر مرزمورعه تا های فرآوری و بازاریابی کاالی داخلی از ی هوینههمه Mمورعه،  مرز تا سر

ضریب تعدیل  adjQشود(،  صورت فرآوری شده صادر میه مانند انگور که ب هاییمورد محصول

. به این ترتیب، (Hosseini and Mehrparvar Hosseini, 2014) است 2های کاالییتفاوت

را در سط  خاصی از  هااخل و وارداتی یا صادراتی محصولباال قیمت کاالهای تولید د هایرابطه

کنند.  بنابراین، شکاف قیمتی )حمایت از قیمت بازاری( در سط  مورعه بازار قابل مقایسه می

( و قیمت مرجع تعدیل سر مورعه( به صورت اختفف قیمت تولیدکننده )یا jبرای محصول )

 (.Hosseini et al, 2011شود )اسبه میشده مح

(7)  d

j j m j
MPS P P Q   

dکه در آن، 
jP  کاالی  تولیدکنندهقیمتj ،mP  قیمت مرجع تعدیل شده کاالیj  وQj  مقدار

 شود: الف(( به دو دسته تقسیم میBP) هابه محصول یابودجههای . پرداختباشدمی jکاالی 

های دام که معیاری است از ارزش پولی پرداخت شماریا  کشت ریزسط   مبنایبر  پرداخت

خاص، در اثر  هایله تولیدکنندگان محصول یا محصوپردازان بناخالصی که از مالیات

دهند، صورت دام جاری پرداخت انجام می شمارسط  زیر کشت یا  مبنایهایی که بر سیاست

ها( در هایی که )یارانهای: پرداختهای یارانهاستفاده از نهاده یواسطهبهگیرد. د( پرداخت می

های تولیدی شکاف ایجاد که بین قیمت داخلی و جهانی نهاده های حمایتیاثر سیاست

از طری   هاگیرد، این پرداختکشاورزی صورت می یهامحصولکنندگان کنند، به تولیدیم

 ند:شورابطه زیر محاسبه می

(4) 



n

i

BP
1

PWi)Qi-(PDi 

 iای نهواده  قیمت داخلی یا قیموت یارانوه   DiPام در تولید،  iمیوان استفاده از نهاده  iQکه در آن 

ای موورد اسوتفاده در   هوای یارانوه  نهواده  شمار =n,…1 iام و  iقیمت تعدیل شده نهاده  WiPام، 

کشوواورزی اسووت. از حاصوول جمووع حمایووت از قیمووت بووازاری و مجموووع  هووایتولیوود محصووول

                                           
1 Adjusted reference price 
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ه کشواورزی بو   هوای ر یون از محصوول  کنندگان هحمایت از تولید وانمیای های بودجهپرداخت

 (. 9آید )رابطه دست می

(9) iii BPMPSPSE 
 

کنندگان کسر ای دولت به مصرفهای بودجهکل، از کل پرداخت MPS میوانکه در صورتی

 (.OECD, 2002آید )دست میه ( بCSEکنندگان )کل حمایت از مصرف یوانمشود، 

(21) MPSBPCSE 
 

 CSEی مقدار (، محاسبهCSEکنندگان )کل حمایت از مصرف یوانمی روش دیگر محاسبه

ی برای هر محصول از رابطه CSEبرای هر ین از کاالها و جمع موارد محاسبه شده است. مقدار 

 (.:OECD, 2007شود )زیر حاصل می

(22) ( )i i d aCSE BP Q p p  
 

قیمت مرجع  i  ،Pa( کاالی سر مورعهقیمت داخلی) i  ،Pdمقدار مصرف کاالی  Qiکه در آن، 

 ,OECDاست ) i یاز کاالای دولت های بودجهمیوان یارانه مصرفی و حمایت i  ،BPiکاالی 

2008.) 

فروشوی گوشوت مورو،    فروشی و عمدهتحقی  شامل قیمت خردهاین  های مورد استفاده در داده

ارز  و نور  کننوده  حمایوت از تولیدکننوده و مصورف    هوای مصرف گوشت مرو در کشور، شاخص

دسوت   رانیو نور  ارز بوازار آزاد در ا   ای ینر  ارز اسم رسدیبه نظر م ازآنجاکهباشند. حقیقی می

گذار بر حاشویه  رز حقیقی به عنوان متغیر اثرر  ااز نپژوه   نیشده است در ا لیخورده و تحم

 ینر ، بور مبنوا   نیا فیاز تعر ،یمحاسبه نر  ارز واقع یبرا .بازار گوشت مرو استفاده شده است

ارز از حاصول ضورد    یقو ینور  حق  هیو نظر ینبنوابرا . شودیاستفاده م دیقدرت خر یبرابر هینظر

 Mehrpervar) نود آییدسوت مو  ه بو  یدر نور  ارز اسوم   یبوه داخلو   یخوارج  هایمتینسبت ق

Hosseini, 2013 .) 

 
 نیشوتر یکوه ب  کشوورهایی  در کننوده مصرف متیق اریمع CPIiارز،  یقینر  حق PERکه در آن 

 یبازار داخلو  ینر  ارز اسم NEو  یداخل کنندهمصرف متیق اریمع CPIدارند،  رانیتجارت را با ا

 یبانن مرکوو  هایبا واردات کشور اند  است )گوارش سهیدر مقا یرنفتیغاست. چون صادرات 

کشوورها  )  نیاز ا نیندارد و سهم هر یندانچ تأثیر( در نر  ارز 2999، رانیا یماسف یجمهور
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iW از کشور موورد نظور بور     رانیواردات ا می( از تقس29از رابطه ) ،یقی( در محاسبه نر  ارز حق

 .دآییبه دست م رانیکل ارزش واردات ا

(29) i
i

WM
W

WM
 

 .است رانیارزش کل واردات ا WMام و iاز کشور  رانیارزش واردات ا WMi (1در رابطه )

بر کننده و تولیدکننده های حمایت از مصرفسیاستاثر بیان شد، بررسی  تر یپکه  طورهمان

های اقتصاد کفن فرضیه بنابرباشد. هدف اصلی مطالعه حاضر میحاشیه بازار گوشت مرو ایران 

بر  افوون(، Vajdi et al, 2018وجدی و همکاران ) ازجملهانجام شده  هاینتایج بررسیو 

 اثرگذارنر  ارز و مصرف گوشت مرو از متغیرهای های حمایتی دولت، متغیرهایی مانند تسیاس

الگوی مناسب برای  در آغاز کار این پژوه  در رونیازاباشند. بر حاشیه بازار گوشت مرو می

شود. تبیین رابطه حاشیه بازار گوشت مرو با دیگر متغیرها به روش شرح داده شده تعیین می

 ازجملهسپس الگوی مناسب، برآورد شده و رابطه حاشیه بازار گوشت مرو با دیگر متغیرها 

است  به یادآوریالزم  .شودتحلیل  تجویه وکننده، های حمایت از تولیدکننده و مصرفشاخص

مورد نظر از بانن  یبرآورد الگو یبرا ازیمورد ن هایاطفعات و داده، پژوه  این که در

در  یکشاورز و وزارت جهادشرکت سهامی پشتیبانی امور دام و طیور  ران،یمرکو آمار ا یاطفعات

محاسبه  اىبر Eviews10 و Excel یافوارنرمهای بستهو از  استخراج 2942-2991دوره 

 . ستا هشد دهستفاا الگو آوردبر های حمایتی وشاخص

 نتایج و بحث
بازار گوشت  هیکننده بر حاشو مصرف دکنندهیاز تول تیحما یهااستیس هایاثر یررسبرای ب

استفاده در الگو با  مورد متغیرهای پایایی آغازدر اقتصادسنجی،  الگوی و تعیین مرو در کشور

( 2) جدول در که آزمون این نتایج. است شدهبررسی  یافتهتعمیم فولر دیکی آزمون از استفاده

 عبارتی دیگر،ه یا ب. باشندمی پایا تفاضل اول در متغیرها یهمه که دهدمی نشان شده، درج

 در آن بحرانی مقدار از بیشتر متغیرها این سط  در یافته تعمیم فولر دیکی آماره مطل  قدر

 . نیستند پایا در سط  متغیرها، این لذا باشد،نمی درصد 95 سط 
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یی متغیرها( نتایج آزمون پایا6جدول )  

Table (1) The results of examining the stationarity of variables 

 نام متغیر

Variable 

Name 

 توضی 

Explain 

 در سط 

Level 
 در تفاضل

differeencge 

درجه 

 ایستایی

degree of 

stationary 

مقدار 

محاسباتی 

آماره دیکی 

 *فولر

calculated 

value of 

ADF 

وضعیت 

 ایستایی

stationary 

state 

مقدار 

محاسباتی 

آماره دیکی 

 *فولر

calculated 

value of 

ADF 

وضعیت 

 ایستایی

stationary 

state 

MM 

گوشت مرو حاشیه بازار 

 )ریال(

Marketing Margin of 

chicken meat (Rial) 

1.72- 
 نا ایستا

Non-

Stationary 
 ایستا -6.38

Stationary 

(1) I 

Pr 

فروشی قیمت خرده

 گوشت مرو )ریال(

Retail price of 
chicken meat(Rial) 

1.21- 
 نا ایستا

Non-
Stationary 

 ایستا -4.42

Stationary 

(1) I 

CO 

گوشت مرو مصرف 

 )کیلوگرم(

Consumption of 
chicken meat (kg) 

1.31- 
 نا ایستا

Non-

Stationary 
 ایستا -3.48

Stationary 

(1) I 

ER 
 نر  ارز حقیقی )ریال(

Real exchange 

rate(Rial) 
1.23 

 نا ایستا

Non-

Stationary 
 ایستا -7.46

Stationary 

(1) I 

PSE 

شاخص حمایت از 

 تولیدکننده )درصد(

Producer support 

index(percentage) 

2.07- 
 نا ایستا

Non-

Stationary 
 ایستا -4.28

Stationary 

(1) I 

CSE 

شاخص حمایت از 

 )درصد( کنندهمصرف

Consumer support 

index (percentage) 

2.22- 
 نا ایستا

Non-
Stationary 

 ایستا -4.47

Stationary 

(1) I 

 باشد.می -14/9درصد،  5آماره بحرانی در سط  معنی داری * . های تحقی : یافتهمنبع

Source: Research Findings. The critical statistic at the significance level of 5% is -3.08. 

باشد که پذیر میبا توجه به درجه ایستایی متغیرهای مورد بررسی، وجود رابطه بلندمدت امکان

با  VARنیازمند بررسی و آزمون است. به همین منظور، در مرحله بعد با استفاده از ین مدل 

نتایج مربوط  .شودهای مختلف تعیین ین تعداد وقفه اولیه، تعداد وقفه بهینه با استفاده از آماره

 ( و1نتایج ارائه شده در جدول ) بنابر( نشان داده شده است. 1به تعیین وقفه بهینه در جدول )
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وقفه ین به عنوان مقدار وقفه بهینه به منظور  HQCو   AIC، LR،SC هایآماره مبنایبر 

  یدر الگوی تصح نهیهای به. از آنجا که تعداد وقفهشودانتخاد میبررسی رابطه بلندمدت 

و با  شودیم نییبرداری تع خود توضی در الگوی  نهیتعداد وقفه به مبنایخطای برداری بر 

 VECM یدر الگو نهیاست؛ وقفه به بوده نیبرابر با  VARدر الگوی  نهیبه ۀوقف نکهیتوجه به ا

 برابر با صفر خواهد بود.

 VAR ی بهینه الگوی( نتایج آزمون تعیین وقفه9جدول )

Taable (2) The results of the test to determine the optimal lag of the VAR pattern 
 هاتعداد وقفه

Number of 
lags 

 (SCآماره شوارتو )
Schwartz statistic 

 (HQآماره هنان کوئین )
Hanan-Quin statistics 

 (AICآماره آکایین )
Akaike statistics 

 (LRآماره )
LR statistics 

0 95.39 94.84 94.81 - 
1 *89.83 *87.63 *87.51 *94.41 

 Source: Research Findings                                                                                      های تحقی : یافتهمنبع 

جوسیلوس به -، از مدل جوهانسونپی در ادامه و با توجه به وقفه بهینه تعیین شده در مرحله 

. نتایج شده استبرای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها استفاده  یهم انباشتگمنظور تحلیل 

. بوا توجوه بوه    داده شده استنشان ( 9)از بررسی آزمون هم انباشتگی در جدول  به دست آمده

 یبین متغیرها و بررس یانباشتگهم های مختلف درجه برآورد شده با استفاده از حالت یهامدل

و بدون روند خطی( بوه عنووان پایوه موورد      مبدأبرازش، حالت سوم )با عرض از  یخوب یهاآماره

 نظر به منظور برآورد رابطه بلندمدت استفاده شد.

 بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون هم انباشتگی بلندمدت( تعداد رابطه 3جدول )

Table (3) the number of long-term relationship between the investigated variables using the 

cointegration test 

 آماره

statistics 

بدون عرض از 

 مبدا و روند

No  Intercept 
and trend 

با عرض از مبدا و 

 بدون روند

With Intercept and 
No trend 

با عرض از مبدا و 

 بدون روند )خطی(

With Intercept and 
No trend (linear) 

با عرض از مبدا و 

 روند )خطی(

With Intercept 

and trend 

)linear)  

با عرض از مبدا و 

 (1روند )درجه 
With Intercept 

and trend             
)quadratic) 

Trace 2 1 1 2 2 

Max 2 1 1 2 2 

 Source: Research Findings                                                                                  تحقی  هاییافته: منبع
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صفر  یه، در حالت فرضTrace یحالت سوم نشان داد که آماره یهم انباشتگ یهاآماره یبررس

صفر  یهعدم وجود رابطه بلندمدت، مقدار محاسباتی آن از آماره بحرانی بیشتر بوده و لذا فرض

 یهدر مرحله دوم و با فرض بیشتر وجود دارد. یا رد و امکان وجود رابطه بلندمدت به تعداد ین و

انی آن می باشد که از مقدار بحر 85/1صفر حداکثر ین رابطه بلندمدت، مقدار آماره محاسباتی 

 دییتأصفر قبول و وجود حداکثر ین رابطه بلندمدت  یهباشد و لذا فرض( کمتر می84/9)

( کمتر از مقدار بحرانی آن 48/1مقدار آماره محاسباتی ) با نیو Max. بررسی آماره شودمی

تعادلی را تأیید وجود حداکثر ین رابطه بلندمدت  نشان دهنده پذیرش فرض صفر و( 48/9)

رابطۀ  ینسوم، هر دو آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه، وجود  رهیافتنتایج  بنابرکند. لذا می

 .کنندبلندمدت را در الگو تأیید می

بین متغیرها و تعیین نوع و درجه آن، رابطه  تعادلی بلندمدترابطه پس از بررسی وجود 

گوشت مرو، نر  ارز حقیقی، مصرف گوشت مرو  فروشیخرده متغیرهای قیمت بین بلندمدت

حاشیه کننده بخ  کشاورزی و و مصرف دکنندهیهای حمایت دولت از تولشاخص در کشور و

 وردی،از مدل بلندمدت برآ آمدهدستبهاز تحلیل پارامترهای  پی . شدبازار گوشت مرو بررسی 

 . شودبرازش مناسب آن بررسی  دییتأهای اقتصادی مدل به منظور الزم است تا ویژگی

پارامترهای مدل برآورد شده الزم است تا فرض  تصری  مدل و قابل اعتماد بودن منظور به

. بدین منظور از روش چولسکی که بر شودبررسی  نیومدل برآورد شده  جوء اخفلنرمال بودن 

ی فوق در حالت کلی، نتایج، مقدار آماره بنابرشود. استفاده می ،است ارکوبراجمبنای آماره 

 مبنی بر برآورد شده است که معنادار نبوده و در نتیجه فرض صفر 18/1و در سط   91/2

 هایسط داری و نتایج معنیلذا شود. می دییتأپسماند مدل برآورد شده  هایجملهنرمال بودن 

 مورد بودن جوء اخفل هستند، که بر مبنای نرمال احتمال پارامترهای برآورد شده در مدل

بر که  دادبررسی وضعیت خودهمبستگی مدل برآورد شده نشان  باشد.اعتماد می قابل قبول و

عدم وجود خودهمبستگی سریالی مورد  مبنی بر فرض صفر نیو،  LMو Qهای آماره مبنای

نتایج مربوط  همچنین شود.فرض وجود خودهمبستگی در مدل برآورد شده رد می بوده و دییتأ

به بررسی ناهمسانی واریانس در الگوی برآورد شده با استفاده از آزمون وایت نشان داد که فرض 

شده و فرض ناهمسانی  دییتأصفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در الگوی مورد نظر 

  شود.واریانس رد می
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نتایج بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده، علیت گرنجر و هم انباشتگی بین  با توجه به

و اثرگذاری  هارابطه، به منظور بررسی دست آمدهه نتایج ب درست بودن دییتأو متغیرها 

به نتایج  استفاده شده است. VECMمتغیرهای مورد نظر بر حاشیه بازار گوشت مرو از روش 

ی هابلندمدت بین متغیر مدت وکوتاه هایرابطهو بررسی  VECMبرآورد الگوی  از دست آمده

فروشی گوشت مرو، مصرف گوشت مرو در کشور، نر  ارز حاشیه بازار گوشت مرو، قیمت خرده

های ( و شاخص2991متغیر موهومی برای نر  ارز )جه  در نر  ارز در سال  DERحقیقی، 

  ( ارائه شده است.8نده بخ  کشاورزی در جدول )کنحمایت از تولیدکننده و مصرف
 VECMنتایج برآورد الگو با استفاده از روش  (4) جدول

Table (4) results of model estimation using VECM method 

 متغیر

Variable 

 مقدار پارامتر

Parameter 
value 

 انحراف معیار

Standard 
deviation 

 tآماره 

t statistic 

 فروشی گوشت مرو )ریال(خردهقیمت 

Retail price of chicken meat (Rial) 
0.04 0.01 3.47 

 مصرف گوشت مرو )کیلوگرم(

Consumption of chicken meat (kg) 
1.26×10-3 7.30×10-4 1.67 

 )درصد( کنندهشاخص حمایت از مصرف

Consumer support index (percentage) 
23.75 7.87 3.01 

 حمایت از تولیدکننده )درصد(شاخص 

Producer support index(percentage) 
19.92 7.14 2.79 

 نر  ارز حقیقی )ریال(

Real exchange rate(Rial) 
0.07- 0.03 2.31- 

 متغیر موهومی نر  ارز

Dummy Variable (exchange rate) 
2564.07 884.65 2.89 

 ضریب تصحی  خطا

Error correction term 
0.43- 0.08 4.99- 

 مبدأعرض از 

Intercept 
610.74- 154.89 3.94- 

2       R                                    0.93 F                    21.67 

 نبوده و جوء اخفل نرمال است( داریمعنمقدار آماره  )               0.75      آماره جارکوبرا         

 
                       Jarque-Bera Test       (The statistical value is not significant and Erorr term is non normal) 

 Source: Research Findings                                                                                       تحقی  هاییافته: منبع

 

فروشی گوشت مرو در طی دوره مورد بررسی قیمت خرده ،(8ارائه شده در جدول ) نتایج بنابر

با ین واحد  کهیطوربهداری بر حاشیه بازار گوشت مرو در کشور داشته است اثر مثبت و معنی
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واحد  18/1گوشت مرو، حاشیه بازار گوشت مرو در کشور را  فروشیخردهافوای  در قیمت 

 یفروشو عمده یفروشخرده متیق نیاختفف ب حاشیه بازار از کهییازآنجا .است افوای  داده

بیانگر آن است که بازار  هیبر حاش فروشیخرده متیاثر مثبت قشود، محاسبه میگوشت مرو 

 .شودگیرد و در بازار گوشت مرو ناکارایی مشاهده میانتقال قیمت به شکل متقارن صورت نمی

فروشی به همان نسبت افوای  های عمدهفروشی، قیمتیعنی با افوای  قیمت در سط  خرده

مصرف  گیرد.تعل  می هامده از افوای  حاشیه به واسطهآبر هایسودمندیکند و پیدا نمی

با  کهیطوربه .داردکشور  حاشیه بازار گوشت مرو دربر  داریمثبت و معنیاثر  گوشت مرو

آن  یفروشخرده متیق  یگوشت مرو باال رفته و موجب افوا یمصرف، تقاضا برا  یافوا

بازار  هیحاش  یدر بازار گوشت مرو، موجب افوا متیانتقال نامتقارن ق لیبه دلو  شودیم

 دکنندهیتول کننده ومصرف از تیحما بیضرشود. همچنین بر اساس نتایج، می وگوشت مر

به دست آمده است که نشان  91/29و  15/19شده به ترتیب ی برآورد در الگو بخ  کشاورزی

حمایت از  هایدهد در طول دوره مورد بررسی هر واحد افوای  در درصد شاخصمی

واحد افوای  در حاشیه بازاریابی گوشت  29و  19کننده و تولیدکننده به ترتیب موجب مصرف

بازار گوشت مرو  هیموجب کاه  حاشنه تنها  هاتیحما نیا شود. به عبارتیمرو در کشور می

اند. در واقع، افوای  را در پی داشتهمحصول  نیبازار ا هیحاش  یاند بلکه افوادر کشور نشده

فروشی، به عم  شکاف قیمت کننده با تقویت تقاضا و افوای  قیمت خردهحمایت از مصرف

شهبازی و  پژوه  جهینتهمسو با  را جهینتتوان این افواید که میفروشی میعمده و خرده

های اثر سیاست داشتند، دیکه تأکقلمداد کرد ( Shahbazi and Amjadi, 2016امجدی )

شود. از سوی ( مثبت بوده و باع  افوای  مصرف آن می15/1حمایتی بر تقاضای گوشت مرو )

شده را های تولید، کاه  قیمت تمامهای حمایت از تولیدکننده با کاه  هوینهدیگر، سیاست

تغیر فروشی، اثر این مدر پی داشته است که با توجه به عدم انتقال این کاه  به سط  خرده

گران نیو بر حاشیه بازاریابی مثبت و به عبارتی در کنار حمایت از تولیدکنندگان به نفع واسطه

فروشی به حمایت از تولیدکنندگان، از طری  کاه  قیمت خرده هایسودمندیباشد. اما نیو می

دار و معنی مثبت نر  ارز یموهوم ریمتغ بیالگو ضر نیدر اکنندگان نخواهد بود. سود مصرف

کند سیاست کاه  ارزش پول ملی با کاه  کارایی بازار و که بیان می استشده برآورد 

ضریب ، پژوه در این . کنندگان گوشت مرو استافوای  حاشیه به زیان تولید و مصرف

مدت به سمت تعادل بلندمدت بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه که تصحی  خطا
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دار و منطب  بر درصد از نظر آماری معنی 95که در سط   استبرآورد شده   -89/1باشد می

 89در هر دوره  آن است که دهندهاست و نشان از ین( ترکوچندار، منفی و )معنی فرضیه

سال  9/1وارد شده  تکانهدرصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت و برای تعدیل کامل اثر 

  زمان مورد نیاز است. 

 پیشنهادهاگیری و نتیجه
بخ  کشاورزی همواره با هدف حمایت از  توسعهدرحالهای گذشته در اغلب کشورهای در دهه

گرایانه  های مداخلهانواع سیاست تأثیرهای اقتصادی، تحت بخ  دیگراین بخ  در مقایسه با 

پی  رو، با هدف پاسخگویی به این  پژوه گونه که بیان شد، دولت قرار داشته است. همان

کنندگان بر حاشیه بازاریابی گوشت مرو در ها از تولیدکنندگان و مصرفپرس  که آیا حمایت

هستند یا خیر، صورت گرفته است که برای این منظور از الگوی تصحی  خطای  مؤثرایران 

 مؤثر هایعاملبرآورد  از به دست آمدهاستفاده شد. نتایج  2942-91برداری برای دوره زمانی 

های حمایت از ثر، شاخصمؤبر حاشیه بازار گوشت مرو ایران نشان داد که از بین عوامل 

کنندگان بخ  کشاورزی اثر مثبتی بر حاشیه بازار گوشت مرو در تولیدکنندگان و مصرف

 کنندگان، افوای های حمایتی مصرفاند. در بازار محصول گوشت مرو، سیاستکشور داشته

فروشی مصرف این محصول را در پی دارد که با انتقال تابع تقاضا، موجب افوای  قیمت خرده

به دلیل انتقال نامتقارن قیمت در بازار  فروشیخردهشود. این افوای  قیمت در بازار آن می

گوشت مرو، موجب افوای  حاشیه بازار گوشت مرو شده و به نوعی ین مالیات پنهان بر 

کند. لذا با هدف آید که اثر حمایت اولیه را خنثی میاین محصول به شمار می کنندگانمصرف

سود و مدیریت بازار گوشت مرو و تعدیل  به منظور که شودافوای  کارایی بازار، پیشنهاد می

ای در سط  های حمایتی قیمتی و بودجهها در این بازار، بازنگری سیاستواسطه درآمد

ها مده از سیاستآبر هایسودمندی کهیطوربهه در اولویت قرار گیرد، کنندتولیدکننده و مصرف

کنندگان و بهبود امنیت واحدهای تولیدی و منافع مصرف یتوانمندسازسودآوری و  یسو به

های تولید و حاشیه بازار، غذایی هدفمند شود. همچنین با توجه به اثرگذاری نر  ارز بر هوینه

مختلف ارزیابی  هایلهای اقتصادی کفن نیو بر بازار محصوپیامدهای سیاست که ضروری است

خورا  دام مؤثر  ویژهبههای تولید، زیرا نر  ارز افوون بر اثرگذاری بر حاشیه بازار بر هوینه .شود

های حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرو نیو توجه به متغیر ، در تنظیم سیاسترونیازااست. 

 سوایی است.هاهمیت ب دارایارز کفن نر  
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و  جامعه ییسبد غذا ینیمواد پروتئ نیگوشت مرو در تأم ، با توجه به نق  مهمیطورکلبه

در کنار  بایستینق  این صنعت در اشتغال و ایجاد ارزش افووده در بخ  کشاورزی، 

های تکانهگذاری و سودآوری، ثبات و پرهیو از های هدفمند در جهت افوای  سرمایهحمایت

ریوی تری برای تولید برنامهسیاستی مدنظر قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند در اف  بلندمدت

های تولید را در پی دارد که وری، کاه  هوینهتولید و بهره فناوریکنند. این امر با بهبود 

و نیاز  کردهنی تواند به تعادل بازار داخلی کمن شایاشده و افوای  عرضه میکاه  قیمت تمام

( به طور MPSبازاری ) های حمایتقیمتی دولت در بازار در قالب سیاست هایمداخلهبه 

های تولید و مصرف های دولت شامل یارانهچشمگیری کاه  یابد که این امر در کاه  هوینه

شی فروهای اجرایی مانند تعویرات قیمتی و همچنین حاشیه بازاریابی بین قیمت عمدهو هوینه

پذیری، امکان صادرات را برای این صنعت فروشی مؤثر است. همچنین تقویت رقابتو خرده

های ترسیمی در برنامه هایهدفبه  دستیابیتواند موجب آورد و به طور کلی میفراهم می

 ای برای کشاورزی شود.توسعه
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Extended Abstract  

Introduction 

The inefficiency of the agricultural product marketing system and the 

significant gap between producer prices and consumer payments are the 

major problems of the agricultural sector in most developing countries, 

which illustrates the need to achieve an optimal production situation and to 

reduce marketing margins by developing appropriate support policies for the 

agricultural sector. Therefore, in this article, the effect of consumer and 

producer protection policies on the marketing margin of chicken meat in 

Iran using has been studied, which is the innovation of this study. 

Materials and Methode 

To assessment the effect of consumer and producer protection policies on 

the marketing margin of chicken meat, the VECM model in the period 

2002-2018 is applied. Other variables of this model include the retail price 

and consumption of chicken meat and the real exchange rate and its virtual 

variable. 

Results and discussion 

According to the results, both indicators have a positive and significant 

effect on the marketing margin of chicken meat in the country, so that for 

one percent increase in consumer and producer support, the marketing 

margin of the product will increase by 23.75 and 19.92 units, respectively. 

In fact, not only these supports will not reduce the marketing margin of 

chicken meat in the country, but they will also increase the price margin and 

market inefficiency of this product. 
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Suggestion 

It is suggested that before implementing any policy, including pricing and 

budget support policies, the effects of these policies should be evaluated and 

with careful and purposeful planning, support should be designed in line 

with the goals of agricultural development programs. 
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