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چکیده
ي چهارم توسعه، الگوي ي محصوالت زراعی خوراك دام و طیور در طول برنامهدر این مطالعه براي بررسی میزان عرضه

هـاي  هاي به ظاهر نامرتبط و بـا اسـتفاده از داده        کارگیري روش رگرسیون  تعدیل جزیی مارك نرالو و سیستم معادالت با به        
ي دامـی نیازمنـد فـراهم آوردن    نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه        . برآورد شد  1368-1383سري زمانی   

ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصوالت یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین                  نهاده
ي چهارم توسـعه یعنـی      ، در پایان برنامه   و تولید این محصوالت   واردات  ی  روند فعل ي حاضر   مطالعه يهایافتهبر اساس   . شود

–هاي اشاره شده گیري از روشاین میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره1388سال 
بـه  -کـرده و غیـره    صص و تحصیل  کارگیري نیروهاي متخ  هاي نوین تولید، به   گیري از شیوه  وري، بهره چون ارتقاي بهره  هم

.کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداري از شکاف موجود کاسته خواهد شدارتقاي سطح عمل
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مقدمه
یـی  یابی به امنیت غذایی اهمیت ویـژه ي هر کشور، دست   هاي اهداف توسعه  تدر میان اولوی  
چـه مهـم    آن. یی نسبتا طـوالنی دارد    یی نو نیست و پیشینه    امنیت غذایی اندیشه  . برخوردار است 

هاي اخیر در رابطه با تعاریف و مبانی نظري آن به وجود آمـده              است تحوالتی است که در سال     
هاي جهانی در مورد امنیـت غـذایی در سـی سـال اخیـر تحـوالت       گاهمبانی نظري و دید . است
گیر داشته است، که یکی از علل آن، تغییر سطح تحلیـل در ایـن حـوزه از سـطح کلـی و               چشم

).1376هاي جهانی غذا، سازمان تحقیقات سیاست(جامعه به سطح خانوار و فرد بوده است 
؛ 1992ماکـسول و فـرانکن بـرگ،          (است   ي سه جزء  به طور کلی امنیت غذایی در برگیرنده      

):2000؛ گارت و پاولی، 1998؛ فیلیبس و تیلور، 1992براون و همکاران، 
 ي کافی مواد غذایی سالم و با کیفیـت مناسـب از راه تولیـدات               که به عرضه   1موجود بودن

.کندداخلی و واردات اشاره می
 از بعد تقاضا اشاره دارد و بر        رسی به مواد غذایی   که به سهولت دست    2رس بودن در دست

ي رس مصرف کنندگان قـرار گیـرد و بنـابراین دربرگیرنـده    اساس آن باید مواد غذایی در دست 
.هاي مناسب نیز هستها و راهتسهیالتی چون جاده

   که بـه   که در واقع نه تنها به کافی بودن مقدار مواد غذایی بل            3استطاعت مالی خرید داشتن
بر این اساس، مردم باید توان خرید مـواد      . کندبراي تمامی خانوارها اشاره می    کیفیت و تنوع آن     

.هاي این مواد نیز از ابعاد مهم امنیت غذایی استپس قیمت و هزینه. غذایی را داشته باشند
به بعد، تمرکز امنیت غذایی از سطح جهانی و ملی به سـطح             ) 1974(از کنفراس جهانی غذا     

زمان تـشخیص داده شـد کـه        طور هم به). 1996ماکسول،  (هت داده است    خانوار و فرد تغییر ج    
بـود  دسـتی و درآمـد پـایین اسـت، و نـه کـم             رسی به غذا عبارت از تهی     ترین مانع دست  بزرگ

1 Availability
2 Accessibility
3 Affordability = Use of food
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، )2001(بـونیال و همکـاران   -ي دیـاز بـر اسـاس نظریـه     ). 1981سـن،   (ي مـواد غـذایی      عرضه
تـر از  ها کماند که کالري مصرفی آنکشورهایی کشورهایی که به شدت دچار ناامنی غذایی اند،      

ي مواد غذایی   گرم، و تولید سرانه    50تر از   ها کم ي آن واحد، مواد پروتیینی مصرفی سرانه     2000
% 20طور متوسط براي واردات مواد غذایی بایـد حـدود          دالر آمریکا است، و به     82ها معادل   آن

WTOها که در تقسیم بندي      جز آن به(ا عمدتا   این کشوره . ارزش صادرات خود را صرف کنند     

در . اند جزو کشورهاي در حال توسعه    ) ي خالص مواد غذایی است    جزو کشورهاي وارد کننده   
.مالی، نپال، اوگاندا، بنگالدش، گامبیا و یمن قرار دارندمیان این کشورها،

رژي حاصـل از منـابع      دهد که ان  در ایران نشان می    1368-80ي  مطالعات انجام شده در دوره    
1380ي انـرژي را در سـال        از عرضه % 10و   90هاي حیوانی به ترتیب حدود      گیاهی و فرآورده  
گـرم بـوده،     87ي یاد شده    ي مواد پروتیینی در دوره    چونین متوسط عرضه  هم. تامین کرده است  

نی هـاي حیـوا  بقیـه از فـراورده  % 22آن از محـصوالت گیـاهی و   % 78حدود  1380که در سال    
ي دهنـده هـاي آن نـشان    ي مواد پروتیینی و نیازمندي    ي سرانه ي عرضه مقایسه. تامین شده است  

مقـدار مـصرف مـواد    . بوده اسـت ) گیاهی و حیوانی(ي مواد پروتیینی کل  کفایت مصرف سرانه  
رسـیده و متوسـط     1380گـرم در سـال       22بـه    1368گـرم در سـال       5/17پروتیینی حیوانی از    
با وجود ایـن  ). 1383کیمیاگر وهمکاران،  (گرم بوده است     6/19ي یاد شده    همصرف آن در دور   

ي دهنـده ي انرژي با حد متوسط نیاز سرانه از دیـدگاه کـالن نـشان             ي سرانه ي عرضه که مقایسه 
ي مواد غذایی از دیدگاه کمی اسـت، بررسـی کیفـی الگـوي           ي سرانه کفایت حد متوسط عرضه   

ها است، و نبود تعادل و تنوع غذایی کافی رژیـم  یی از نارساییهي مواد غذایی گویاي پار    عرضه
ي سرانه مربوط بـه غـالت و عمـدتا از    عرضه% 60دهد، به طوري که حدود      غذایی را نشان می   

ي محـصوالت   از طرفی مـصرف سـرانه     . تر است شود که از متوسط جهانی بیش     گندم تامین می  
، بـسیار   B2غنی مواد پروتیینیـی، کلیـسم و ویتـامین          هاي آن به عنوان یک منبع       لبنی و فرآورده  

سهم انواع گوشت از کل انـرژي بـه رغـم افـزایش مـصرف      . تر از مقادیر متعارف بوده استکم



4/1390شماره ي /5جلد/ورزيصاد کشااقت134

ریـزي  معاونت برنامـه (تر است سرانه، از متوسط جهانی و حتا کشورهاي در حال توسعه نیز کم 
).1381کشاورزي، ریزي و اقتصادهاي برنامهي پژوهشو اقتصادي موسسه

دهـد کـه تولیـد مـواد        نـشان مـی    1379-81هـاي   کرد بخش کشاورزي در سال    بررسی عمل 
ي ي این بخش بوده است، اما نگاهی به وضعیت عرضه         بندي شده ي زمان پروتیینی مطابق برنامه  

1368-80هـاي  هاي مختلف غذایی در تامین انـرژي در سـال   ي مواد غذایی و سهم گروه     سرانه
ي برنج، سیب زمینی، قنـد و شـکر، حبوبـات، سـبزي و میـوه،             ي سرانه دهد که عرضه  می نشان

هاي اخیر کاهش یافته است، اما سهم انـواع سـبزي و میـوه، انـواع                گوشت و تخم مرغ در سال     
ترین سـهم تـامین     بیش. گوشت و تخم مرغ، محصوالت لبنی در تامین انرژي تغییر نکرده است           

ریـزي و اقتـصادي     معاونـت برنامـه   (هـاي گیـاهی گنـدم بـوده اسـت           هانرژي مربوط به فرآورد   
).1381ریزي و اقتصاد کشاورزي، هاي برنامهي پژوهشموسسه

ترین مـشکالت  ي پروتیین از عمده، سوء تغذیه  )1379(ي بخشی و چیذري     بر اساس مطالعه  
عیت اکولوژیـایی و    علل مؤثر در پیدایش این پدیده با توجه به تنـوع وضـ            . یی ایران است  تغذیه

ي مهـم ایـن     نکتـه . اجتماعی موجود در کشور در نقاط مختلف متفاوت است        -مسایل اقتصادي 
درآمد است، و در اغلب کشورهاي جهان سـوم تـامین   هاي کماست که سوء تغذیه مشکل گروه 

هـا قـدرت سیاسـی کـافی ندارنـد          نیازهاي اساسی آنان اهمیت اساسی ندارد، زیـرا ایـن گـروه           
که هاي برابري نشان داد که با این      با استفاده از شاخص   ) 1383(دینی ترکمانی   ). 1373،  قاسمی(

شاخص کلی امنیت غذایی در ایران بیش از واحد است، اما نابرابري بسیار در توزیـع درآمـد و                   
به عبارتی درصد قابل توجهی از خانوارهـا در ایـران در شـرایط              . مصرف در جامعه وجود دارد    

.برندبسیار نامناسب به سر میمحیطیزیست 
ن معضالت موجود در خصوص نظام تولید و توزیـع          یچونبا عنایت به مطالب یاد شده و هم       

هـاي کـشاورزي، غـذایی و صـنعت در جهـت افـزایش              مواد غذایی ضرورت بررسی سیاسـت     
ـ   گرم در پایان برنامه 29ي مواد پروتیینی حیوانی به      مصرف سرانه  افتن ي چهارم توسـعه بـراي ی

از این رو، با وجود مسایل عرضه و تقاضاي         . شودها بیش از پیش احساس می     تنظیم آن  يشیوه
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هـاي مناسـب    ي تنظـیم سیاسـت    مواد غذایی در جامعه، هدف اصلی این تحقیق بررسـی شـیوه           
ي مواد پروتیینی حیـوانی از میـزان        کشاورزي، غذایی و صنعت در جهت افزایش مصرف سرانه        

هدف کلی این مطالعـه  . ي چهارم توسعه استگرم در پایان برنامه 29به   1380گرم در سال   22
گرم سرانه بـر رونـد تولیـد محـصوالت           29بررسی آثار افزایش مواد پروتیینی حیوانی به میزان         

کارهاي افزایش تولیـد مـواد پروتیینـی        ها و راه  زراعی خوراك دام و طیور و نشان دادن سیاست        
.گرم سرانه بوده است29حیوانی به میزان 

روش تحقیق
ي محـصوالت  در این مطالعه با در نظر گرفتن مبانی نظري و هدف مطالعـه، سیـستم عرضـه       

و 1زراعی خـوراك دام و طیـور، بـا اسـتفاده از تـصریح الگـوي تعـدیل جزیـی مـارك نـرالو                       
) SURE(هاي بـه ظـاهر نـامرتبط      گیري از روش تخمین رگرسیون    هاي معادالت و بهره   سیستم

ي محصوالت پروتیینی دام و طیـور محاسـبه و   سپس بر اساس این برآوردها عرضه     . برآورد شد 
الگـوي  . بینی شد ي این محصوالت پیش   در نهایت بر اساس محاسبات انجام شده، میزان عرضه        

و هژبرکیـانی  ) 1381(تعدیل جزیی مارك نرالو در مطالعات زیادي مانند کمیجانی و همکـاران             
:صورت زیر استکار رفته و بهبه)2007(مو و همکاران ، )1381(مد و حاجی اح

)1(
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: utلجزء اخال

1 The Nerlove partial adjustment model
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ي واقعـی در  با عرضـه tي واقعی در سال شود که اختالف میان عرضهدر این الگو فرض می 
اسـت کـه بـه       tي واقعـی در سـال       ي مطلوب و عرضـه    مضربی از تفاوت میان عرضه     t-1سال  

:ي تعدیل زیر استصورت رابطه
)2()(
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: ضریب تعدیل
، فرم نهایی الگوي تعدیل جزیی تابع عرضـه     “نرالو”ي تعدیل در الگوي     گذاري رابطه با جاي 

:به صورت زیر خواهد بود
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بـا یـک   ) مثال جـو (از قیمت آن محصول     هر یک از محصوالت مورد مطالعه تابعی       يعرضه
ي واردات آن ي زمـانی، تعرفـه  بـا یـک وقفـه    ) مثال گندم (ي زمانی، قیمت محصول رقیب      وقفه

.تسالی و روند زمانی اسمزد نیروي کار، خشکمحصول، سطح زیرکشت آن، دست
توابـع عرضـه   گرایی میان متغیرهاي مورد نظر در هر یـک از       ي هم براي اطمینان از وجود رابطه    

ابتدا آزمون پایایی براي هر یک از متغیرها انجام شد و پس از اثبات ناپایایی متغیرها، با اسـتفاده           
گرنجر آزمون پایایی جمالت خطـاي هـر یـک از توابـع بـراي بررسـی وجـود                   -از روش انگل  

رایـی  گي هـم  گاه با اطمینان از وجـود رابطـه       آن. میان متغیرها صورت گرفت    ییگراي هم رابطه
.نیز مورد بررسی قرار گرفتR2يمیان متغیرهاي تابع عرضه، آماره

سـانی  چونین با توجه به این که متغیرهاي یاد شده در هـر یـک از معـادالت واحـد یـک               هم
ندارد، براي تفسیر ضرایب برآورد شده در هر یک از معادالت باید کشش مربوط به هـر متغیـر                   

مربوط به هر متغیر از تعریف مربوط به کشش که عبـارت            ي کشش   براي محاسبه . محاسبه شود 
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بـه  . است از درصد تغییر در متغیر وابسته به ازاي یک درصد تغییر در متغیر مستقل، استفاده شد     
:ي زیر بهره گرفته شده استي کشش مربوط به هر متغیر از رابطهعبارت دیگر براي محاسبه

)4(

بـراي تایـل نـابرابري ضـریب شـاخص ازنـی الگوهـا  بیپیشقدرتبررسیچونین برايهم
:این ضریب به صورت زیر قابل محاسبه است. استشدهاستفادهزادرونمتغیرهاي

)5(

باشـد، مطلـوب ومناسـب شـده انجـام بینـی پـیش اگر. استبینیپیشيدورهjکه در آن    
انعکـاس درخطـا و) UM(تـورش سـهم واسـت تـر نزدیـک صـفر عددبه) U(تایلشاخص

کوواریـانس هـاي نـسبت دربـرآورد اریبـی تربیشبایدبنابراین. استکوچک) US(پراکندگی
بـه بینـی پـیش واریـانس ومیانگینبایدمناسب،بینیپیشیکدردیگرعبارتبه. شودمتمرکز
خطاهـاي تـر بیشوباشدداشتهواقعیهايسريواریانسومیانگینباتريکميفاصلهترتیب

. یابدتخصیصمندنظامغیرخطاهايبهبینیپیش
.نمودمشاهدهنیزنموداريابزارازاستفادهباتوانمیرابرازشخوبی

ي اطالعـات سـري زمـانی       آمار و اطالعات مورد نیاز براي انجام این مطالعه که در برگیرنده           
ي کـشاورزي کـل کـشور،    هاي آماري کل کشور، آمارنامهنامهاست، عمدتا از سال   1383-1368
هاي سازمان جهاد   خانهي مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، صفحه       هاي ساالنه کتاب

برآوردها و عملیات آمـاري مختلـف،        انجامبراي. کشاورزي و مرکز آمار ایران جمع آوري شد       
EViewsافزاري نرميبسته SPSSو 4.0 .مورد استفاده قرار گرفته است11.5

ایج و بحثنت
29ي ي خوراك دام و طیور مورد نیاز براي تامین سرانه         بینی عرضه در این قسمت براي پیش    

ي محصوالت زراعـی    ي چهارم توسعه، ابتدا سیستم عرضه     گرم مواد پروتیینی حیوانی در برنامه     



4/1390شماره ي /5جلد/ورزيصاد کشااقت138

ي محـصوالت   خوراك دام و طیور برآورد گردیـد و سـپس بـر اسـاس ایـن برآوردهـا عرضـه                   
ي این محـصوالت    دام و طیور برآورد، و در نهایت بر اساس این برآورد، میزان عرضه            پروتیینی  

.بینی شدپیش
آورده شـده    1ي محصوالت زراعی خوراك دام و طیور در جـدول           نتایج برآورد نظام عرضه   

ي قبـل گنـدم      ي جو مطابق انتظار با قیمت دوره      بر اساس اطالعات این جدول، عرضه     2و1.است
بـه عبـارت    . یی منفی دارد و با دیگر متغیرها رابطه اي مثبـت دارد           نیروي کار رابطه  مزد  و دست 

شـود  دیگر هرچه قیمت گندم که کاالي رقیب جو در کشت محصوالت زراعـی محـسوب مـی               
افزایش قیمـت   % 10بر این اساس    . ي جو در دوره بعد کاهش خواهد یافت       افزایش یابد، عرضه  

اطالعـات  . ي جو را در دوره حاضـر کـاهش خواهـد داد           هعرض% 15گندم در دوره قبل حدود      
ي جـو را کـاهش     عرضـه % 17مـزد نیـروي کـار،       افزایش دست % 10دهد که   نشان می  1جدول  

. دهدمی

الزم به یادآوري است که در این مطالعه با توجه به اینکه انجام بررسی در سطح متغیرها، هدف بررسی بوده است و پس از انجام -1
گرنجر تعمیم یافته براي همجمعی استفاده –ها و وجود ریشه واحد در آنها به اثبات رسید از آزمون انگل ي مختلف ناپایایی سرياهآزمون

.شد که نتایج آن در ادامه هر یک از جداول ارائه شده است
شدهاستفادهزادرونايمتغیرهو اجزا آن برايتایلنابرابريضریبشاخصازمدلپیش بینیقدرتبررسیبه منظور-2

.در ادامه نتایج هر یک از معادالت سیستم ارائه شده استضرایباینمقدار. است
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)1368-1382(ي محصوالت زراعی خوراك دام و طیور   برآورد سیستم عرضه). 1(جدول 
)هزار تن(ي جو عرضه:  متغیر وابسته

کششtآماره یبضرمتغیر
ـــ-603/4-7/731043****ثابت

763/74107/3426/1****)تومان/کیلوگرم) (با یک وقفه زمانی(قیمت جو 
-466/1-806/1-995/54**)تومان/کیلوگرم) (با یک وقفه زمانی(قیمت گندم 

956/24262/1070/0*(%)ي واردات جو تعرفه
424/0268/1280/0*)هزار هکتار(سطح زیرکشت 

-682/1-536/4-517/2****)تومان/نفر(مزد نیروي کار دست
041/1034984/2258/0****سالیمتغیر مجازي خشک

ـــ984/535601/4****روند زمانی
R-squared= آزمونمقدار آمارهداريسطح معنی818/0

ADF Test Statistic of-0003/0170/7وجود رابطه بلند مدت
esiduals

0247/0 U=000/0 Um=0496/0 Us=Uc= 9503/0

)هزار تن(یی عرضه ذرت دانه:  متغیر وابسته
کششtآماره ضریبمتغیر
ـــ-392/2-516/166***ثابت

225/3271/1247/0*)تومان/کیلوگرم(یی قیمت ذرت دانه
-065/0-170/0-844/0)تومان/کیلوگرم) (با یک وقفه زمانی(قیمت گندم 

529/31630/2056/0****(%)ي واردات ذرت تعرفه
848/5465/10898/0****)هزار هکتار(سطح زیرکشت 

-065/0-567/0-034/0)تومان/نفر(مزد نیروي کار دست
122/128333/2092/0***سالیمتغیر مجازي خشک

R-squared= آزمونمقدار آمارهداريسطح معنی996/0
ADF Test Statistic of-0998/0790/2وجود رابطه بلند مدت

Residuals
0130/0 U=000/0 Um=0008/0 Us=Uc= 9991/0
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)هزار تن(عرضه یونجه :  متغیر وابسته
کششtآماره ضریبمتغیر
ـــ-434/18-8/900729****ثابت

236/23633/2246/0****)تومان/کیلوگرم(قیمت یونجه 
814/6229/1120/0*)تومان/کیلوگرم) (با یک وقفه زمانی(مت گندم قی

121/0344/0020/0)هزار هکتار(سطح زیرکشت 
-252/1-611/9-825/2****)تومان/نفر(مزد نیروي کار دست

509/431775/3071/0****سالیمتغیر مجازي خشک
ـــ373/660573/18****روند زمانی

R-squared= آزمونمقدار آمارهداريسطح معنی978/0
ADF Test Statistic-0004/0715/6وجود رابطه بلند مدت

of Residuals
0102/0 U=000/0 Um=0051/0 Us=Uc= 9948/0

)هزار تن(یی عرضه دیگر گیاهان علوفه:  متغیر وابسته
کششtآماره ضریبمتغیر
ـــ711/2879476/4****ثابت

) با یک وقفه زمانی(یی دیگر گیاهان علوفهقیمت 
)تومان/کیلوگرم(

****861/75310/6774/0

-762/1-727/6-593/98****)تومان/کیلوگرم) (با یک وقفه زمانی(قیمت گندم 
806/11801/0028/0(%)ي واردات دیگر غالت تعرفه

019/4095/4283/0****)هزار هکتار(سطح زیرکشت  
529/1846/3685/0****)تومان/نفر(نیروي کار مزددست

523/1472676/6246/0****سالیمتغیر مجازي خشک
R-squared= آزمونمقدار آمارهداريسطح معنی991/0
ADF Test Statistic of-0307/0813/3وجود رابطه بلند مدت

Residuals
0137/0 U=000/0 Um=0022/0 Us=Uc= 9977/0

%                          20و 10، 5، 1به ترتیب معنی دار در سطح *: و ** ، ***،****
هاي پزوهشیافته: ماخذ
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ي جـو را در ایـن    عرضـه % 14ي قبل، حدود    افزایش قیمت جو در دوره    % 10از طرف دیگر    
ـ         افزایش تعرفه % 10چونین  هم.  دهددوره افزایش می   ز ي واردات جو و سطح زیرکشت جـو نی

کـاهش تعـداد    % 10چونین  هم. ي داخلی جو را افزایش خواهد داد      عرضه% 3و  % 7/0به ترتیب   
.  دهدي داخلی جو را افزایش میمیزان عرضه% 5/2سالی، هاي خشکسال

مـزد نیـروي کـار،      ي جو متغیرهاي دست   شود که در برآورد عرضه    بر این اساس مشاهده می    
ي جو و دیگـر     ي قبل جو عوامل پرکشش موثر بر عرضه       ي قبل گندم و قیمت دوره     قیمت دوره 

ي ذرت  در تابع برآورد شده بـراي عرضـه       . ي جو است  کشش موثر بر عرضه   متغیرها عوامل کم  
مـزد نیـروي کـار بـا تـاثیر منفـی و قیمـت ذرت              ي گندم و دست   ي گذشته یی، قیمت دوره  دانه
سـالی بـا تـاثیر مثبـت بـر      خـشک ي واردات ذرت، سطح زیرکشت ذرت و نبـود   یی، تعرفه دانه

ي ترین متغیر موثر بر عرضـه سطح زیرکشت ذرت پرکشش. یی اثرگذار استي ذرت دانهعرضه
ي این محـصول را     افزایش سطح زیرکشت ذرت، عرضه    % 10یی که   یی است، به گونه   ذرت دانه 
را  ي ایـن محـصول      افزایش قیمت ذرت، عرضـه    % 10چونین  هم. دهدافزایش می % 9در حدود   

مزد نیـروي  ي قبل گندم و افزایش دستمطابق انتظار افزایش قیمت دوره    . دهدافزایش می % 5/2
ي بر اساس اطالعـات تـابع عرضـه       . ي حاضر را کاهش خواهد داد     ي ذرت در دوره   کار، عرضه 

ي کشـشی در عرضـه    ي ذرت، عوامل کم   ي متغیرهاي موثر بر عرضه    شود که همه  ذرت دیده می  
ترین کـشش   ي واردات کم  ترین و تعرفه  یی که سطح زیرکشت بیش    ت، به گونه  این محصول اس  

شود رقابت ذرت و گندم در مقایسه با رقابت جو و گندم بـسیار        گونه که دیده می   همان. را دارد 
% 6/0ي گنـدم تنهـا      ي گذشـته  افـزایش قیمـت دوره    % 10تر است، به طوري که در این جـا          کم

دهد، در حالی که این تاثیر در مورد جـو بـه مراتـب          کاهش می  ي کنونی ذرت را   ي دوره عرضه
تـابع  . مزد نیروي کار نیز شرایط همین گونـه اسـت         در مورد افزایش دست   %). 15(تر است   بیش

کشش موثر بر   مزد نیروي کار تنها عامل پر     دهد که دست  ي یونجه نشان می   ي عرضه برآورد شده 
ي عرضـه % 12مزد نیروي کار در حدود افزایش دست% 10یی که ي یونجه است، به گونه    عرضه
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ساله  5که محصولی   –ي قابل توجه در این جا نبود رقابت یونجه          نکته. دهدیونجه را کاهش می   
.ي یونجه را کاهش نخواهد دادیی که افزایش قیمت گندم، عرضهبه گونه. با گندم است-است

ي عرضـه % 2/0و 5/2رکشت بـه ترتیـب   افزایش قیمت یونجه و سطح زی% 10در این تابع،      
کاهش تعداد  % 10ي یونجه،   چونین بر اساس تابع برآوردي عرضه     هم. دهدیونجه را افزایش می   

. دهدي یونجه را افزایش میعرضه% 7/0سالی  هاي خشکسال
یـی تـابعی از قیمـت       ي دیگر گیاهان علوفه   ، عرضه 1بر اساس اطالعات داده شده در جدول        

ي گنـدم،  ي گذشـته ي واردات ایـن گیاهـان، قیمـت دوره   ه، سطح زیرکشت و تعرفه  سال گذشت 
ي گنـدم   بـر ایـن اسـاس قیمـت سـال گذشـته           . سـالی اسـت   مزد نیـروي کـار و خـشک       دست

ي دیگـر  تـرین عوامـل مـوثر بـر عرضـه     کـشش ي واردات این گیاهان کمترین و تعرفه  کششپر
ي دیگر ي گندم، عرضهي گذشته زایش قیمت دوره  اف% 10یی که   یی است، به گونه   گیاهان علوفه 
ي ایـن  افـزایش، و عرضـه   % 10ي واردات این گیاهان را      کاهش، تعرفه % 18یی را   گیاهان علوفه 

افزایش قیمت و سطح زیرکشت     % 10بر اساس تابع داده شده،      . دهدافزایش می % 3/0گیاهان را   
ي مثبـت  رابطـه . دهـد افـزایش مـی  % 3و % 8هـا را بـه ترتیـب حـدود         ي آن این گیاهان، عرضه  

ي این گیاهان را شاید بتوان  ناشی از افزایش کارآیی نیـروي کـار    مزد نیروي کار و عرضه    دست
کـاهش تعـداد    % 10ي این تـابع،     بر اساس اطالعات داده شده    . در تولید این محصوالت دانست    

.دهدي این گیاهان را افزایش میعرضه% 5/2سالی، هاي خشکسال
ي میان مقـادیر بـرآورد شـده و مقـادیر واقعـی و              از برآورد تابع باال براي بررسی رابطه       پس

ي عرضه براي   بینی شده بینی توابع برآورد شده، مقادیر واقعی و مقادیر پیش        بررسی قابلیت پیش  
). 1-4نمودارهاي (یی کشیده شد هر یک از توابع، در نمودارهاي میله
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ي جوي واقعی و برآوردشدهعرضه). 1(دار نمو

ذرت دانه ییي ي واقعی و برآوردشدهعرضه). 2(نمودار 
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ي یونجهشدهي واقعی و برآوردعرضه). 3(نمودار 

ییي دیگر گیاهان علوفهي واقعی و برآوردشدهعرضه). 4(نمودار 
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بینـی  شود، سیستم برآورد شده تا حد زیاد و قابل قبـولی تـوان پـیش         گونه که دیده می   همان  
هـر دو روش نمـوداري و   (تغییرات ایجاد شده در مقادیر واقعی هر یک از توابع عرضه را دارد            

کـه  -به عبارت دیگر اختالف میان مقادیر برآورد شده و مقـادیر واقعـی عرضـه                ). ضریب تایل 
ي وسـیله ي عوامل درنظر گرفته نشده به     هاي برآورد است و در برگیرنده     قیماندهگر مقادیر با  بیان

توان نتیجه گرفت کـه     یی که می  نماید، به گونه  بسیار اندك و ناچیز می     -تابع  برآورد شده است    
ي هر یک از محـصوالت را       سیستم برآورد شده به میزان در خور توجهی عوامل موثر بر عرضه           

، و عوامل در نظر گرفته نشده در هر تـابع از سیـستم، تـاثیر قابـل توجـه و                     در نظر گرفته است   
.محسوسی بر مقادیر عرضه نداشته اند

گرم سرانه29کارهاي افزایش تولید مواد پروتیینی حیوانی به میزان ها و راهسیاست
7دست آمده مشخص شد که میزان افزایش محصوالت دامی بـراي جبـران         به استناد نتایج به   

هزار تن است و بـه عبـارتی بـراي         36/3170ي دامی در حدود     گرم کمبود مواد پروتیینی سرانه    
بایـد تولیـد گوشـت قرمـز، گوشـت سـفید، تخـم مـرغ و                 تامین این میزان مواد پروتیینـی مـی       
هزار تـن، تخـم مـرغ    09/397هزار تن، گوشت سفید 259محصوالت لبنی به ترتیب به میزان         

بـدیهی اسـت کـه بـراي     . هزار تـن افـزایش یابـد   77/2300صوالت لبنی هزار تن و مح 5/213
ي چهارم توسعه، فراهم آوردن شرایط و امکانات        ي مهم در طول برنامه    رسی به این نتیجه   دست

هـا و عوامـل تولیـد مـورد     در این راستا فراهم آوردن نهاده. ترین مسایل خواهد بود   الزم از مهم  
هـاي مـورد نیـاز در تولیـد     نهـاده . یـی دارد والت اهمیـت ویـژه  نیاز در جریان تولید این محـص      

گفته در واقع تولیدات زیر بخش زراعت است که بخشی از آن در داخل تولیـد  محصوالت پیش 
از ایـن رو  . هـاي گذشـته تـامین شـده اسـت     شده و بخش دیگر آن نیز از راه واردات در سـال           

ي مـواد پروتیینـی دامـی       گفتـه اف پـیش  هاي مناسب براي کاهش شک    باید تمرکز در سیاست   می
. ها باشد، خواه از محل تولید داخل و خواه از محل وارداتمصرفی بر روي تامین نهاده
هاي مورد نیاز در تـامین کمبـود   دهی تصمیمات به سوي تامین نهاده به طور کلی براي جهت    

هـاي  که نهـاده  اول این . شدحل کلی در نظر گرفته      ي حیوانی، دو راه   گرم مواد پروتیینی سرانه    7
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کـه از راه افـزایش تولیـد داخـل تـامین            مورد نیاز از راه افزایش واردات تامین گردد و دوم این          
. گردد

افزایش واردات محصوالت زیر بخش زراعت شامل گندم، جو، یونجـه و ذرت بـا               : حل اول راه
فرض ثبات در تولید داخل

بـرد مناسـب بـراي    در این بخش از مطالعه تمرکز بر تعیین سیاسـت و راه          با توجه به این که      
یی گرم است، توجه ویژه    29گرم به    22ي مصرفی از    افزایش میزان مواد پروتیینی حیوانی سرانه     

بـراي ایـن منظـور    . ها اسـت ها و بسترسازي مناسب براي افزایش تولید این نهاده     بر تامین نهاده  
ي چهـارم  ها از راه افزایش واردات در برنامـه    نظر گرفته شده تامین نهاده    هاي در   حلیکی از راه  

در این حالت فرض بر ثبات تولید محصوالت زراعی مورد استفاده در زیر بخـش             . توسعه است 
در . اسـت ) 1383سـال  (ي سـوم توسـعه   دام و طیور به میزان فعلی آن یعنی سال پایانی برنامـه      

د داخلی محـصوالت نیـست، و تنهـا سیاسـت مناسـب افـزایش               شرایطی که امکان افزایش تولی    
رسی به هدف مورد نظـر اسـت، بـر اسـاس رونـد واردات               واردات این محصوالت براي دست    

ي غـذایی   ترازنامـه (گفتـه   هاي اخیر و میزان رشد واردات محصوالت پـیش        محصوالت در سال  
تـوان گفـت کـه در پایـان     مـی ) ریزي و اقتـصاد کـشاورزي  هاي برنامه ي پژوهش ایران، موسسه 

تنهـا جبـران نخواهـد      این میزان کمبود مواد پروتیینی نه      1388ي چهارم توسعه یعنی سال      برنامه
رس خواهد بود، و ایـن  تر از میزان فعلی در دست     که محصوالت جو، غالت و گندم کم      شد، بل 

طور کـه   همان. ي مواد پروتیینی خواهد شد    مساله سبب تشدید شکاف موجود در مصرف سرانه       
ي سـوم   شود، واردات محصوالت جو، غالت و گندم در طـول برنامـه           مشاهده می  2در جدول   

بوده، و تنها واردات ذرت از      % 1/49و   7/16،  54/0توسعه داراي رشد منفی و به ترتیب برابر با          
ي رونـد فعلـی     از ایـن رو بـا فـرض ادامـه         . برخوردار بوده اسـت   % 3/8رشدي مثبت معادل با     

رس از هرکــدام از دات ایــن محــصوالت و نبــود افــزایش تولیــد داخــل، مقــدار در دســت وار
.خواهد بود2گفته به صورت جدول محصوالت پیش
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7کمبودتامینبرايتوسعهچهارميبرنامهدرمحصوالتوارداتبینیپیش). 2(جدول
1)تن–(% سرانهحیوانیپروتیینیموادگرم

نرخ رشد واردات 
ي سوم هدر برنام

توسعه

مقدار واردات
1383سال 

مقدار واردات بر 
اساس روند فعلی

مقدار واردات براي تامین 
گرم مواد پروتیینی 7کمبود 

حیوانی سرانه
222777113371293660-1/49گندم
101258310071151334768-54/0جو

3/8176399119104022325260ذرت
398534933197965253413-7/16غالت

تحقیقهاي یافته: ماخذ

با توجه به این که استقالل و کاهش وابستگی به دیگـر کـشورها از اهـداف کـالن کـشورها               
با ایـن حـال     . رسداست، بنابراین افزایش واردات چندان معقوالنه و سیاست باثباتی به نظر نمی           

اخـل وجـود نداشـته باشـد،     بینی انجام شده در صورتی که امکان افزایش تولید د         بر اساس پیش  
بایست میزان واردات هر کـدام از محـصوالت گنـدم، جـو، ذرت و غـالت بـه ترتیـب بـه                       می

ي توان گفت که تا پایان برنامـه      بنابراین می . برسد 5253413و   2325260،  1334768،  293660
یونجـه  .افزایش پیدا کنـد % 7/5چهارم توسعه باید میزان واردات محصوالت مورد نظر معادل با    

این در حالی اسـت کـه ایـن         . ي دام دارد  نیز یکی از محصوالتی است که نقش مهمی در تغذیه         
.شود و منبع تامین آن تولید داخلی استمحصول از کشورهاي دیگر وارد نمی

حیوانی، ینیگرم مواد پروتی29ابی به یمیزان مورد نیاز واردات و تولید هر یک از محصوالت زراعی در راستاي دستيمحاسبهبراي-1
و ضریب هر نی لحاظ شده است،ییمورد نیاز تولید محصوالت پروتيت زراعی به عنوان نهادهدر الگوهاي دیگري هر یک از این محصوال

ینییپروتمواد يگرم سرانه29ابی به یکارهاي دستطرح پژوهشی راه(شده استآورده نتایج آن در پیوست .یک محاسبه شده است
). ریزي و اقتصاد کشاورزينامههاي برپژوهشيسسهوچهارم توسعه، ميحیوانی تا پایان برنامه
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افزایش تولید محصوالت زیربخش زراعت شـامل گنـدم، جـو، یونجـه و ذرت بـا                 : حل دوم راه
فرض ثبات در واردات

ي تولیــد بینــی شــده، مقــادیر پــیش1383مقــادیر تولیــد محــصوالت در ســال 3ل در جــدو
ي تولیـد بـا توجـه بـه         بینی شده چونین مقادیر پیش  محصوالت با فرض روند فعلی تولید و هم       

ي چهـارم  ي حیـوانی در پایـان برنامـه   گرم مواد پروتیینـی سـرانه   29عوامل مورد نیاز در تامین      
گردد که اگر با روند فعلی، تولید محصوالت فوق افـزایش        حظه می مال. توسعه آورده شده است   

ي مواد پروتیینی مصرفی حیوانی و میزان اسـتاندارد آن بـاقی        پیدا کند باز هم شکاف میان سرانه      
کـم ثابـت بـه خـود بگیـرد،          تنها در صورتی که رشد جمعیت روند منفی یا دست         . خواهد ماند 

بر مبناي نتایج حاصـل میـزان تولیـد محـصوالت           . شدمقداري از شکاف موجود کاسته خواهد       
میلیـون  2/0و 6، 2، 4، 19بایـد بـه   ي چهارم میگندم، جو، ذرت، یونجه و سویا تا پایان برنامه 

. تن برسد
7کمبودتامینبرايتوسعهچهارميبرنامهدرمحصوالتتولیدمیزانبینیپیش). 3(جدول

)تن–% (سرانهحیوانیپروتیینیموادگرم
نرخ رشد

تولید
سطح

زیرکشت
کردعمل

تولید سال 
1383

تولید بر اساس 
روند آن در 

ي سومبرنامه

تولید با توجه به تامین 
گرم مواد پروتیینی 29

حیوانی سرانه
5/123/55/6145684801638954019203900گندم
7/1162/729403498/32843693875913جو

3/196/175/2165300019720292178954ییذرت دانه
5/23/16/1436735444765385756965یونجه
5/12135000149715177954-9/104/1سویا

وهشژهاي پیافته: ماخذ
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کرد و سطح زیرکشت قـرار      جا که تغییرات در تولید گندم تحت تاثیر هر دو عامل عمل           از آن 
زایش سطح تولید این محصول باید به هر دوي این عوامل توجـه             گیري براي اف  دارد، در تصمیم  

تـر از تغییـرات سـطح       هاي تولید جو در طول برنامه دوم و سوم توسعه نیز بـیش            نوسان. داشت
رسی به سطح تولید باالتر     که در بلندمدت دست   با توجه به این   . زیرکشت آن تاثیر پذیرفته است    

رسـد کـه    پذیر نخواهد بود، به نظـر مـی       والنه و امکان  از راه افزایش سطح زیرکشت چندان معق      
وري از  کرد تولید این محصول و افـزایش بهـره        تر بر بهبود عمل   مداران باید بیش  تمرکز سیاست 

نوین بـا در نظـر       يهاآوريتر نیروي کار و سرمایه، استفاده از فن       کارگیري ترکیب مناسب  راه به 
کـرده و متخـصص   گیري از نیروهاي تحصیل  ی، بهره محلی و بوم   يهاگرفتن معیارها و شاخص   

تغییـرات تولیـد یونجـه نیـز، هـم تحـت تـاثیر        . نوین ترویجی باشـد   يهاگیري از روش  و بهره 
تـر نیـز اشـاره      طور که پـیش   همان. کرد و هم تحت تاثیر سطح زیر کشت قرار داشته است          عمل

لـزوم افـزایش سـطح تولیـد داخـل      شود، شد، به دلیل این که یونجه از دیگر کشورها وارد نمی         
ملموس است، تا بدین ترتیب مقدار مورد نیاز این محصول در فرآیند تولیـد محـصوالت دامـی       

هاي تولید سویا نیز به عنـوان محـصولی         هاي دوم و سوم توسعه نوسان     در برنامه . برآورده گردد 
جـدول  . پذیرفته اسـت کرد تاثیر   تر از عمل  که قابل استفاده در صنعت پرورش طیور است، بیش        

ي چهـارم   کرد و سطح زیرکـشت در پایـان برنامـه         ي عمل بینی شده ي مقادیر پیش  دهندهنشان 4
گـرم مـواد   7گفته و در نتیجـه جبـران   تر محصوالت پیشرسی به تولید بیش  توسعه براي دست  

ر سـطح   کاطور که در جدول فوق مالحظه می گردد، دو راه         همان. پروتیینی حیوانی سرانه است   
تـوان در نظـر     کـرد ثابـت را مـی      کرد متغیر و سطح زیرکشت متغیر، عمـل       زیرکشت ثابت، عمل  

کار اول فرض بر ثابت بودن سطح زیرکشت محصوالت به میزان نشان داده شـده               در راه . گرفت
در ایـن شـرایط میـزان افـزایش و بهبـود      . ي چهارم توسعه استدر جدول باال در ابتداي برنامه    

29حصوالت در واحد سطح براي تامین محصوالت به میزان مورد نیاز بـراي تـامین                کرد م عمل
بـر ایـن اسـاس    . بینی شدي چهارم توسعه پیش  گرم مواد پروتیینی حیوانی سرانه در پایان برنامه       

به ترتیـب بایـد بـه        1388یی، یونجه و سویا در سال       کرد محصوالت گندم، جو، ذرت دانه     عمل
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از این رو بهبود مدیریت در      . کیلوگرم در هکتار برسد    118636و   10416،  9260،  4269،  5045
آوري مناسـب، و افـزایش دانـش و سـطح آگـاهی             رس، فن ي صحیح از منابع در دست     استفاده

. تواند نقش موثري داشته باشدتولیدکنندگان می

مواد گرم7کرد محصوالت براي تامین کمبود بینی سطح زیرکشت و عملپیش). 4(جدول 
)کیلوگرم در هکتار–هکتار (پروتیینی حیوانی سرانه 

کردعملسطح زیرکشت
1383138813831388

660532087070102/38275045گندم
160027921094585/32384269جو

27447936181370259260ییذرت دانه
5926597812329/790110416یونجه
150001977390000118636سویا

وهشژهاي پیافته: ماخذ

بینـی  پـیش  1388کرد، مقـادیر سـطح زیرکـشت در سـال           کار دوم با فرض ثبات عمل     در راه 
یـی،  شود سطح زیرکشت محـصوالت گنـدم، جـو، ذرت دانـه           طور که مشاهده می   همان. گردید

و 781232، 361813،  2109458،  8707010بایـد بـه ترتیـب       مـی  1388یونجه و سویا در سال      
ي گـرم سـرانه   29هکتار باشد تا تولیدات دامی به میزان مورد نظر تولید شـود و نهایتـا                 19773

. مواد پروتیینی حیوانی مورد هدف تامین گردد

نهادهاگیري و پیشنتیجه
دهـد کـه تولیـد مـواد        نـشان مـی    1379-81هـاي   کرد بخش کشاورزي در سال    بررسی عمل 

ي بندي شده این بخش بوده است، اما نگاهی به وضـعیت عرضـه            ني زما پروتیینی مطابق برنامه  
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1368-80هـاي  هاي مختلف غذایی در تامین انـرژي در سـال   ي مواد غذایی و سهم گروه     سرانه
ي برنج، سیب زمینی، قنـد و شـکر، حبوبـات، سـبزي و میـوه،             ي سرانه دهد که عرضه  نشان می 

اسـت و سـهم انـواع سـبزي و میـوه، انـواع              هاي اخیر کاهش یافته     گوشت و تخم مرغ در سال     
ترین سهم تـامین  گوشت و تخم مرغ، محصوالت لبنی در تامین انرژي تغییر نکرده است و بیش  

ریـزي و اقتـصادي     معاونـت برنامـه   (هـاي گیـاهی گنـدم بـوده اسـت           انرژي مربوط به فرآورده   
).1381ریزي و اقتصاد کشاورزي، هاي برنامهي پژوهشموسسه

مزد ي قبل گندم و دست    ي جو مطابق انتظار با قیمت دوره      نتایج این مطالعه، عرضه   بر اساس   
بـه عبـارت دیگـر هرچـه     . یی مثبت داردیی منفی دارد و با دیگر متغیرها رابطه     نیروي کار رابطه  

ي جـو   قیمت گندم که کاالي رقیب جو در کشت محصوالت زراعی است افزایش یابد، عرضـه              
ي گنـدم و    ي گذشـته  یـی، قیمـت دوره    ي ذرت دانه  عرضه. واهد یافت ي بعد کاهش خ   در دوره 

ي واردات ذرت، سطح زیرکشت  یی، تعرفه مزد نیروي کار با تاثیر منفی و قیمت ذرت دانه         دست
سطح زیرکشت  . یی اثرگذار هستند  ي ذرت دانه  سالی با تاثیر مثبت بر عرضه     ذرت و نبود خشک   

مزد نیـروي کـار     چونین دست هم. یی است ي ذرت دانه  ترین متغیر موثر بر عرضه    ذرت پرکشش 
یـی تـابعی از     ي دیگر گیاهـان علوفـه     ي یونجه است و عرضه    تنها عامل پرکشش موثر بر عرضه     

ي گذشته گندم،   ي واردات این گیاهان، قیمت دوره     قیمت سال گذشته، سطح زیرکشت و تعرفه      
تـرین  ت سال گذشته گندم پرکشش    بر این اساس قیم   . سالی است مزد نیروي کار و خشک    دست

یـی  ي دیگـر گیاهـان علوفـه   ترین عوامل موثر بر عرضه  کششي واردات این گیاهان کم    و تعرفه 
.است

7دست آمده مشخص شد که میزان افزایش محصوالت دامی بـراي جبـران         به استناد نتایج به   
بـراي تـامین ایـن      . سـت هزار تن ا   36/3170ي دامی در حدود     بود مواد پروتیینی سرانه   گرم کم 

باید تولید گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و محصوالت لبنـی بـه             میزان مواد پروتیینی می   
هـزار تـن و      5/213هزار تن، تخـم مـرغ        09/397هزار تن، گوشت سفید      259ترتیب به میزان    
رسـی بـه ایـن    بدیهی اسـت کـه بـراي دسـت        . هزار تن افزایش یابد    77/2300محصوالت لبنی   
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هـا و عوامـل تولیـد مـورد نیـاز در          ي چهارم توسعه، فراهم آوردن نهـاده      ي مهم در برنامه   یجهنت
هـاي مـورد نیـاز در تولیـد محـصوالت      نهاده. یی داردجریان تولید این محصوالت اهمیت ویژه     

گفته در واقع تولیدات زیر بخش زراعت است کـه بخـشی از آن در داخـل تولیـد شـده و             پیش
باید تمرکز  از این رو می   . هاي گذشته تامین شده است    از راه واردات در سال     بخش دیگر آن نیز   

ي مواد پروتیینی دامی مـصرفی، بـر روي         گفتههاي مناسب براي کاهش شکاف پیش     در سیاست 
در شـرایطی کـه امکـان       . ها خواه از محل تولید داخل و خواه از محل واردات باشد           تامین نهاده 

الت نیست و تنها سیاست مناسب افزایش واردات این محـصوالت           افزایش تولید داخلی محصو   
هاي اخیر  رسی به هدف مورد نظر است، بر اساس روند واردات محصوالت در سال            براي دست 

هـاي  ي پـژوهش  ترازنامـه غـذایی ایـران، موسـسه       (گفته  و میزان رشد واردات محصوالت پیش     
ي چهارم توسـعه یعنـی سـال        پایان برنامه  توان گفت که در   می) ریزي و اقتصاد کشاورزي   برنامه
که محصوالت جـو، غـالت   این میزان کمبود مواد پروتیینی نه تنها جبران نخواهد شد، بل      1388

این مساله سبب تشدید شـکاف موجـود        . رس خواهد بود  تر از میزان فعلی در دست     و گندم کم  
.ي مواد پروتیینی خواهد شددر مصرف سرانه

وند فعلی، تولید محصوالت فوق افزایش پیدا کند بـاز هـم شـکاف میـان                چونین اگر با ر   هم
ي مواد پروتیینی مـصرفی حیـوانی و میـزان اسـتاندارد آن بـاقی خواهـد مانـد و تنهـا در                      سرانه

کم ثابت به خود بگیرد، مقداري از شکاف موجود         صورتی که رشد جمعیت روند منفی یا دست       
ي چهـارم توسـعه     داد این روند تقریبا تـا پایـان برنامـه         رخکه  با توجه به این   . کاسته خواهد شد  

هـاي تولیـد بـا    رسـی بـه آن تمرکـز بـر روش        غیرممکن به نظر می رسد، تنها راه پایدار دسـت         
تـري  یی که بتوان با مقدار ثابتی از نهاده به مقدار بـیش تر است، به گونهاثربخشی و کارآیی بیش  

هـاي الزم و  ي خود نیازمند فراهم نمودن زیرساختبه نوبه از تولید دست یافت، که این امر نیز         
. اندرکاران تولید در این حوزه اسـت      هاي کوتاه، میان و بلندمدت به دست      عالوه بر این آموزش   

نادیده پنداشتن بخش تولید در کوتاه مـدت  (مدت تنها توجه به بخش مصرف       کاري کوتاه اما راه 
یی کـه   و واردات کنترل شده است، به گونه      ) رست شود هاي این حوزه د   تا زمانی که زیرساخت   



153... ي خوراك دام و طیور برايبررسی عرضه

ن بایـد در  یچونهم. ترین آسیب به تولیدکننده وارد آید   زمان با پاسخ به نیاز بازار مصرف، کم       هم
. هاي اشاره شده افـزایش یابـد      گیري از روش  کرد در واحد سطح با بهره     همین حال، سطح عمل   

.سته خواهد شداز این راه نیز مقداري از شکاف موجود کا

گزاريسپاس
ریـزي و   هاي برنامه ي پژوهش این مقاله بر گرفته از طرحی پژوهشی است که توسط موسسه          

دانـیم از  لدا بـر خـود الزم مـی   . اقتصاد کشاورزي مورد حمایت مالی و داوري قرار گرفته است     
. مسووالن محترم این موسسه صمیمانه تشکر نماییم
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پیوست
ي مواد پروتیین حیـوانی بـا       ل از برآورد توابع و الگوهاي محصوالت تامین کننده        نتایج حاص 

.مورد نیاز تولید این محصوالت استيهادر نظر گرفتن این نکته که محصوالت زراعی نهاده

)1368-1383(ي نرالو گوشت قرمز  برآورد تابع عرضه).الف(جدول 
)هزار تن(ي گوشت قرمز عرضه:  متغیر وابسته

کشش tي آماره ضریب متغیر
ـــ 300/1 *509/112 ثابت

022/0 204/0 011/0
ي با یک وقفه(قیمت گوشت قرمز 

)تومان/کیلوگرم) (زمانی

022/0 544/0 437/3
با یک (ي واردات گوشت قرمز تعرفه

) (%)ي زمانیوقفه

003/0- 320/0- 050/0-
) ي زمانیبا یک وقفه(قیمت علوفه 

)تومان/کیلوگرم(
006/0- 378/0- 492/0- (%)ي واردات علوفه تعرفه
142/0 450/1 *009/0 )هزار تن(ي علوفه میزان عرضه

685/0 407/3 ****701/0
ي با یک وقفه(ي گوشت قرمز عرضه

)زمانی
آزمون مقدار آماره داريسطح معنی

F 86/47 )01/0<( %1داري در سطح معنی:****
R2 98/0 - %20داري در سطح عنیم:*

Jarque-Bera stat 75/0 69/0
White

Heteroskedasticity
60/12 33/0

Breusch-Godfrey
(LM) (F-Stat)

92/9 24/0
ADF Test Statistic

of Residuals
91/2- 033/0 ي بلندمدتوجود رابطه
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)1368-1383(ي نرالو  شیربرآورد تابع عرضه).ب(دول ج
)هزار تن(ي شیر عرضه:  ابستهمتغیر و

کششtي آمارهضریبمتغیر
ـــ464/2144670/32****ثابت

) ي زمانیبا یک وقفه(قیمت شیر 
)تومان/کیلوگرم(

****757/8938/35180/0

980/1763/14008/0****(%)ي واردات شیر تعرفه
) ي زمانیبا یک وقفه(قیمت علوفه 

)تومان/کیلوگرم(
****916/1-121/8-018/0-

با یک (ي واردات علوفه تعرفه
) (%)ي زمانیوقفه

****019/14-440/28-025/0-

ي با یک وقفه(ي علوفه میزان عرضه
)هزار تن() زمانی

001/0580/0002/0

459/0449/25442/0****)ي زمانیبا یک وقفه(ي شیر عرضه
آزمونمقدار آمارهداريسطح معنی

2/101581F)>01/0(%1داري در سطح معنی:****
-99/0R2

76/054/0Jarque-Bera stat

33/067/13White
Heteroskedasticity

57/060/0Breusch-Godfrey
(LM) (F-Stat)

ADF Test Statistic-014/045/3وجود رابطه بلند مدت
of Residuals
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)1368-1383(یوري محصوالت پروتیینی طضهبرآورد سیستم عر) ج(جدول 
)هزار تن(ي گوشت مرغ عرضه:  متغیر وابسته

کشش tي آماره ضریب متغیر
ـــ 645/9 ****386/347 ثابت

381/0 974/3 ****404/0
ي با یک وقفه(قیمت گوشت مرغ 

)تومان/مکیلوگر) (زمانی
005/0 179/0 227/0 (%)ي واردات گوشت مرغ تعرفه
048/0- 054/3- ****709/17- (%)ي واردات دان تعرفه
222/0 807/1 **155/0 )هزار تن(ي دان میزان عرضه

آزمون مقدار آماره داريسطح معنی
ADF Test Statistic

of Residuals 660/2- 012/0 ي بلندمدتوجود رابطه

)هزار تن(ي تخم مرغ عرضه:  متغیر وابسته
کشش tي آماره ضریب متغیر
ـــ 694/11 ****971/386 ثابت

388/0 572/2 ****610/0
) ي زمانیبا یک وقفه(قیمت تخم مرغ 

)تومان/کیلوگرم(
009/0 417/0 239/0 (%)ي واردات تخم مرغ تعرفه

460/0- 643/3- ****942/2-
) ي زمانییک وقفهبا (قیمت دان 

)تومان/کیلوگرم(

029/0- 120/1- *551/7-
ي با یک وقفه(ي واردات دان تعرفه

) (%)زمانی
314/0 700/1 **155/0 )هزار تن(ي دان میزان عرضه

آزمون مقدار آماره داريسطح معنی
ADF Test Statistic of

Residuals 749/2- 092/0 ي بلندمدتوجود رابطه

%     20و 10، 1داري در سطح معنی*: ، **،****


