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 مقدمه
ها به شدت تحت تاثیر تولید محصوالت کشاورزی بوده و کشاورزی به عنوان یکیی از رراگیرتیری  امروزه زندگی انسان

شود. از ای محسوب میتری  هدف آن در هر جامعهآید که تولید مواد غذایی، اصلیبه شمار می انواع اشتغال در جهان

ای  رو تهیه و تولید مواد غذایی به شکل پایدار، به دلیل ارتباط مسیتیی  آن بیا غیذا و معیشیت میردا همیواره جی   

ه طوری که اغلب کشورهای توسعه یارتیه باشد، بها و عاملی مه  در تامی  امنیت ملی میهای حاکمیتی دولتاولویت

 Rafieeانید )های دقییی را در ای  زمینه انجاا دادهری یتامی  امنیت غذایی را در دستور کار خود قرار داده و برنامه

et al., 8102 تری  مسائلی که همواره در ررایند بازاررسانی محصوالت کشاورزی در کشیورهای در حیال (. یکی از مه

کننده پرداخیت از جمله ایران مطرح است، اختالف بی  قیمت درییارتی تولیدکننیده و قیمتیی کیه مصیرف توسعه و

دار ای است که مییدانباشد. یکی از عواملی که در ای  اختالف قیمت مسئول شناخته شده، عوامل واسطهکند، میمی

اد نوعی انحصار تا حدودی نیش تعیی  کننده در شود. ای  عامل واسطه با کنترل نمودن بازار و ایجیا دالل نامیده می

 (.Javanbakht & Shahbazi, 0202شود )ها داشته و با ای  عمل صاحب سودهای کالنی میقیمت

به طور کلی ناکارایی یا شکست بازار و ماهیت غیرقابل پذیرش تخصیص طبیعی بازار برای جامعیه دو هیدف اساسیی 

باشند. در اغلب کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، بخش قابیل های کشاورزی میبرای اجرای سیاست

توجهی از کشاورزان و روستاییان با درآمد اندک، با مشکالت ررارانی روبرو خواهند شد. به ویژه آنکه ای  کشیورها بیه 

ورزی و غیذایی منظور تأمی  امنیت غذایی، با استفاده از اهرا واردات و دخالیت مسیتیی  در قیمیت محصیوالت کشیا

 ,Hamidneghadاند )کنندگان شهری را داشیتهاساسی، سعی در پایی  نگه داشت  قیمت به منظور حمایت از مصرف

(. از سویی دیگر رشد بی رویه جمعییت و در پیی آن اری ایش مسیتمر تیامیای میواد غیذایی، ایجیاد تحیول در 0991

ند کمیت، کیفییت و تنیوع محصیوالت کشیاورزی را اری ایش کشاورزی را اجتناب ناپذیر کرده است، به طوری که بتوا

های مطلوب در بخش کشاورزی بدون در اختیار داشیت  (. بنابرای ، اعمال سیاستShahbazi & Amjadi, 0202دهد )

های تولید، کنترل و نظارت بیر رراینید تولیید تیا های مناسب در استفاده از منابع بالیوه و بالفعل تولید، روشسیاست

بنیدی و های دولیت در بخیش کشیاورزی و طبیهپذیر نخواهد بیود. از ایی  گذشیته، شیناخت سیاسیترف امکانمص

بندی آنها به منظور اجرای دقییترشان، امری اجتنیاب ناپیذیر اسیت. از ایی  رو الزا اسیت بیه منظیور تیدوی  اولویت

های بخش کشاورزی اهتمیاا ورزیید. های مناسب جهت نیل به ومعیت بهینه تولید، به بررسی دقیق سیاستسیاست

 شیتریب دییآنهیا بیه تول قیکشاورزان باعث تشو یارتیبر در یرگذاریاز بخش کشاورزی با تاث یتیاب ارهای مختلف حما

کشور و وجود بودجه بیرای اجیرای  یاسیدورههای س استها،یس یطراح ریاز عوامل شامل: تاث یااما مجموعه شوند،یم

 یدرآمد یدارینوسانات، پا  یداشته باشد. ا ینوسانات اندر طول زم تهایحما  یت تا سطوح اباعث شده اس ها،استیس

کیه  یتیحمیا یهااسیتی. سدهنیدیقرار م ریاست، تحت تاث یکشاورز یهااستیس یم ارع را که اغلب از اهداف اصل
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 شیتریب دییها بیه تولکه آن دشونیم باعث شوند،یها مآن یکشاورزان و کاهش نوسانات درآمد تیموجب بهبود ومع

 یهیااسیت کیه تحییق آن منیارع همیه بخش ریاجتناب ناپذ یمرورت یاز بخش کشاورز تیحما  یاقداا کنند. بنابرا

کشیاورزی  اسیتیدر س یتیحمیا هیایاستیس  یترعمده (.Hosseini et al., 0202) دهدیقرار م ریجامعه را تحت تاث

کیاهش  د،ییهای تول)نرخ بهره، نهاده  یرمستییغ یدرآمد ،پرداختهاییمتیق استهاییاروپا شامل: س هیمشترک اتحاد

و  غیاتیتبل ق،ییبیرای تحی یمخیار  دولتی ری( و سیایعیدرآمدی )جبران خسارات طب  یهای مستی(، پرداختاتیمال

شیده شیامل  انجیاا هیایتییهای کشاورزی، حمابرنامه ریو سا کایآمر دیجد ی. بر اساس قانون زراعباشدیم یابیبازار

 باشیدیمی یصیادرات هیایارانیهیمحصیوالت و  میهیب ،یمتییق تهاییکشاورزی، حفاظت از منابع، حما تسهیالت ارانهی

(Noroozi et al., 0202س .)ییکه از جمله ا ردیگیم صورت یبا اهداف مختلف یدر بخش کشاورز یتیحما یهااستی  

 شیاری ا ،یداخلی دییاز اشیتغال، حفیت تول تییحما ،ییسیتادر منیاطق رو ژهیبیو یبه توسعه اقتصیاد توانیاهداف م

اشیاره کیرد  یمناسب زنیدگ طیبه شرا یابیدست یکاهش ریر برا ایبه خار  و حذف  یو کاهش وابستگ یگذارهیسرما

(Vaezi & Yazdani, 0222.)  

اجتمیاعی  صنعت مرغداری در جهان طی چند دهه گذشته، به یک صنعت ب رگ و سودآور تبدیل شده است که علت

ای با چربی ک  و قیمت نسبتاً مناسب گوشت مرغ است. در کشور ای  پیشررت، تیامای ر اینده برای یک منبع تغذیه

های مه  کشاورزی کشور است کیه از کشیاورزی ایران نی  صنعت مرغداری با حدود نی  قرن سابیه یکی از زیر بخش

ای روز جهان، جایگاه ویژههای بهای رراوان و به کارگیری رناوریهسنتی سابیه گررته و توانسته است با جذب سرمایه

 (.  Pishbahar et al, 0202در تولید و اشتغال بخش کشاورزی پیدا کند )

  یو همچنی یدرصید از ارزش اری وده بخیش کشیاورز 10حدود  یبا داشت  سهم وریبخش داا و طدر کشور ایران،  

 Statistical) شیودیمحسوب می ی کشاورزیهابخش ریز  یتریاز اصل یکی ،یناخالص داخل دیدرصد از تول 7داشت  

Center of Iran, 0200 .) 011درصد گوشت قرمی  مصیرری کشیور،  21، حدود 0197در ای  راستا بخش داا در سال 

درصد تخ  میرغ مصیرری داخیل کشیور را تولیید کیرده اسیت.  97درصد از گوشت مرغ و شیر تازه مصرری و حدود 

(Ministry of Agriculture, 0202 عالوه بر تأمی  پروتئی  مورد نیاز کشور، دارا بودن سه  عمیده ارزش اری وده در .)

ها و کارکردهای زیر بخش داا و طیور بیه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال در جامعه روستایی و شهری ازجمله ویژگی

 ,Shahbaziای یارته است )ویژه کشاورزی، اهمیت ویژههآید که به موجب آن، بخش داا در اقتصاد کشور، بحساب می

کنندگان در ایی  بخیش، از جملیه های مختلفیی بیرای حماییت از تولیدکننیدگان و مصیرف(. از ای  رو سیاست0200

های تولیید شیامل خیوراک داا و انیر ی ای در بخش نهادههای بودجههای کنترل قیمت و همچنی  سیاستسیاست

(. اما با توجه به آنچه درباره حاشیه بیازار و اثرگیذاری آن بیر درییارتی Mehrpervar Hosseini, 0202اجرا شده است )

ها بیر کنندگان و در نتیجه رراه جامعه مطرح شد، نیاز است اثرگذاری ایی  سیاسیتتولیدکنندگان و پرداختی مصرف

های حمیایتی و میدیریت بیازار ایی  محصیول تتعدیل حاشیه و کارایی بازار ارزیابی شود و نتایج آن در تدوی  سیاس
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های حمیایتی و پذیررته در زمینه سیاسیتهای انجاامدنظر قرار گیرد. در ای  راستا در ادامه به بررسی برخی پژوهش

 شود.حاشیه بازاریابی پرداخته می

الگیوی  یبا بررس Hosseini et al (0222)از جمله مطالعات در زمینه عوامل موثر بر حاشیه بازار محصوالت کشاورزی، 

انتیال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ ایران نشان دادند که انتیال قیمت در تماا سطوح بازار گوشیت میرغ کشیور 

در بلند مدت متیارن و در کوتاه مدت از مرغداری تا خرده رروشی و از مرغداری تا کشتارگاه نامتییارن اسیت. کشیش 

که ار ایش قیمت مرغ زنده در مرغداری با شدت بیشتری به سطح خیرده رروشیی  نشان می دهند تهای انتیال قیم

 Tahmasebi and منتیل می شوند در حالی که کاهش قیمت، به کنیدی بیه سیطوح بیاالتر بیازار انتییال میی یابید.

Moghadasi (0202)  گوشت میرغ  متیقنشان دادند که  رانیگوشت مرغ در ا یابیبازار هیعوامل مؤثر بر حاشبا بررسی

 داریرابطه معکیوس و معنی دکنندهیو درآمد تول داریو معن  یحمل و نیل رابطه مستی نهیو ه  یرروشدر سطح خرده

شده کیه نشیان  یبررس یابیبازار هیبر حاش  یاثر رصول مختلف سال ن  یمحصول دارند. همچن  یا یابیبازار هیبا حاش

خیود   انییم  یو در رصل تابستان به کمتر ابدییم شیزمستان ار ا رصل رمحصول د  یا یابیبازار هیداده است حاش

نشان  در بازار گوشت مرغ در استان رارس متیانتیال ق لیتحلبا بررسی و  Rahmani and Esmaeili (0202) .رسدیم

گرانجیر  تییآزمیون عل جیاسیت. نتیابوده یدیو همراه با نوسانات شد یشیار ا یروند یدارا یابیبازار هیاشدادند که ح

 یمیدار ثیابت یابیبازار هیحاش همچنی کنندگان بود. و مصرف دکنندگانیتول متیق انیدو طرره م یاز رابطه عل یحاک

 کیاال عییتوز یبیرا یثابیت سیود هیها و خرده رروشان عالوه بر حاشاست و کشتارگاه یرقابت رینبوده و ساختار بازار غ

در  یابییبازار هیبیر حاشی میتیساختار بازار و اثیر انتییال ق لیتحلبا تج یه و  Hosseini et al (0202) .کنندیمطالبه م

 ادییها و تعیداد زراکنش نامناسب کشیتارگاهها نشان داد که پهای آنپرداختند. نتایج بررسی رانیصنعت گوشت گاو ا

و  دکننیدگانیو رریاه تول شیبیازار را اری ا هیکیرده، حاشی یررقیابتیسیاختار بیازار را غ ،یابییبازار رهیها در زنجواسطه

 ران،ییکیه در بیازار گوشیت گیاو ا دهدیبازار نشان م هیحاش یبرآورد الگو جیکنندگان را کاهش داده است. نتامصرف

 Heidari kamalabadi and بازار شده اسیت. هیحاش شینامتیارن است و موجب ار ا یابیبازار نهیها و ه متیانتیال ق

Shahnoushi (0200)   ییی، بیه ایی  نتیجیه گوشت مرغ با اسیتفاده از میدل انتظیارات عیال یابیبازار هیحاش یسبرربا

 یاست و نیرخ بهیره رگذاریگوشت مرغ تأث یابیبازار هیحاش یرروش رو  انیانبار به م یموجود ریینرخ تغرسیدند که 

 دییبا ییمواد غذا یابیبازار هیکاهش نوسانات حاش یبرا  یگوشت مرغ ندارد. بنابرا یابیبازار هیحاش یرو یاثر یییحی

عوامیل بیا بررسیی   Zeratkish and Yousefi Motaghaed (0202) مناسب و استاندارد نمیود. یانبارها جادیاقداا به ا

محصیول  یابییبازار هیحاشینشان دادند کیه  راحمدیو بو هیلویدر استان کهگ یاگل رز گلخانه یابیبازار هیمؤثر بر حاش

 هیتوابیع حاشی  یتخمی جی. نتیاسیتیگل رز در استان کارا و شیفاف ن یابیبازار ریاست و مس اسبرمتنیگل رز باال و غ

 هیحمیل ونییل بیا حاشی نیهیو ه  یابییبازار یهانهیه  مت،قی که داد نشان آپ –مارک  یبا استفاده از الگو یابیبازار

 یریگانیدازهای به در مطالعه Javanbakht and Shahbazi (0202) دارد.  یمستی بطهرا یدرسطح خرده رروش یابیبازار

در بیازار  میتیق  یییه ررتیار تعاستان خوزستان پرداختند. نتایج آنها نشیان داد کیخرما  یبازار هیو حاش قدرت بازار
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بیا   Mohaddes Hossieni and Mansoriyan (0202) استان رقابت ناقص اسیت. یخرما یرروشسطوح م رعه و خرده

 یمتییدرصید از ق 08  یانگیه طور منشان دادند که ب بادیخرب ه درشهرستان تا یابیبازار هیشعوامل مؤثر برحا یبررس

 1704خربی ه  یابییکیل بازار هیحاش نهیه   یانگیاست. م یابیبازار یهانهیپردازد، مربوط به ه یکه مصرف کننده م

. باشیدیدرصید می 82/20ل برابر با ک هیاز حاش دکنندهیولکه سه  ت محاسبات نشان داد جینتا  ی( است. همچنالی)ر

 .باشدیدرصد م 27/82 یدرصد و سه  خرده رروش 2/9سه  عمده رروش برابر با 

مطالعیات مربیوط بیه   یاز ارزشیمندتر یکیی ،یمحصیوالت کشیاورز یابییبازا هیعوامل موثر بر حاش یبررس نهیدر زم

Gardner (0221) ییدر صینعت غیذا یم رعه تیا خیرده رروشی یتمیق هیحاش یدر مطالعه خود به بررس ی. وباشدیم 

 هیامتیگاردنر نشان داد که کشش نسبت ق یاتیحیت جیپرداخته است. نتا یبازار رقابت یهاهیبا استفاده از نظر کایآمر

(، تییمحصیول )حمع یسر م رعه( نسبت به عوامل انتیال دهنیده تیامیا متیبه ق یرروشسطح خرده متی)نسبت ق

. کشیش باشیدیمی 1/1و  -11/1،  -01/1برابیر  بی( به ترتاتیب و هوا( و عرمه نهاده بازار )مالعرمه نهاده م رعه )آ

درصید  1/0را  یابییبازار هی( حاشیتییدر عوامل انتیال دهنده تیاما )جمع رییدرصد تغ 01که  استآن  انگریب -01/1

بر حاشییه بیازار گوشیت را میورد  عوامل موثر  Wohlgenant and Mullen (0222)ای دیگر در مطالعه.دهدیکاهش م

های مطالعه آنها نشان داد که الگوی حاشیه نسبی به الگوی مارک آپ مرجح است. همچنیی  بررسی قرار دادند. یارته

اثر تمرک  بازار   Brester and Musick (0221)شود. های بازاریابی منجر به ار ایش حاشیه میار ایش در تولید و ه ینه

هیا نشیان داد آن جیقرار دادند. نتا یرا مورد بررس یالملل یگوشت گوسفند در چهار شرکت ب یابیازارب هیحاش یبر رو

درصید در سیال  71بیه  0921درصید در سیال  44و کشیتار از  یها در صنعت ریرآورشرکت  یکه نرخ تمرک  بازار ا

و از  یرروشییعییه بییه عمدهاز م ر یابیییبازار هیمییدل حاشیی  یحاصییل از تخمیی جینتییا  یمچنییاسییت. ه دهیرسیی 0998

 یابییبازار هیبر حاش یگوشت گوسفند اثر کوچک و مثبت یبندنشان داد که تمرک  بسته یبه خرده رروش یرروشعمده

در مطالعه خود ررتار حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت خوک و گاو را در دوره   Marsh and Brester (0222) آن دارد.

های آنها نشان داد که در طول دوره میورد بررسیی حاشییه رار دادند. نتایج بررسیمورد بررسی ق 0971-0992زمانی 

-درصد ار ایش یارته است در حالی کیه حاشییه م رعیه 019و  87عمده رروشی گوشت گاو و خوک به می ان -خرده

 عمده رروشی کاهش یارته است. 

کشیاورزی در داخیل و خیار  از کشیور صیورت های حمایتی از بخش از جمله مطالعاتی که در زمینه ارزیابی سیاست

های حمایتی در ایران، برآورد نرخ حمایت میوثر بررسی سیاست"ای با عنوان در میاله Ghorbani (0220)گررته است، 

ها را های حمایتی، آثار ای  سیاسیتمم  بررسی سیاست "از از بخش دامپروری ایران و میایسه آن با صنایع منتخب

بیر  یتیحمیا یهیااسیتیاثیر س یبررسیبیا    Hosseini et al (0200)ی ایران مورد بررسی قیرار داد. در بخش دامپرور

در  یبخیش کشیاورز یدکننیدهیاز تول تییشیاخص حمانشان دادند کیه  رانیدر ا یبخش کشاورز یوربهره راتییتغ

دارد. لذا با توجیه بیه اثیرات  دیولکل عوامل ت یوربر بهره یدار یو در بلندمدت، اثر مثبت و معن یمدت اثر منفکوتاه

اتخیا  شیده  یهاتیانتخاب نوع حما نهیدر زم یاستیس یهای یردر بلندمدت، الزا است تا برنامه استیس  یمثبت ا
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 رانییمداخالت دولت در بازار گوشت مرغ ا ریتأث یبررسبا  Ghilanpour et al (0200) .ردیارق بلندمدت صورت گ یبرا

درصد ار ایش و تیامای گوشت رغ را بیه  01/1یک درصدی در قیمت مرغ، تولید آن را به می ان  دریارتند که ار ایش

دهد. همچنی  یک درصد ار ایش در قیمت کنجاله سیویا و  رت تیامیا بیرای گوشیت درصد کاهش می 42/1می ان 

رسیی اثیر حماییت از ، بیا بر Mehrpervar Hosseini (0202)دهید. درصید کیاهش می 4/1و  18/1مرغ را به ترتییب 

حماییت  0121-91کنندگان بخش کشاورزی بر تراز تجاری دوجانبه کشاورزی ایران در دورۀ تولیدکنندگان و مصرف

از تولیدکنندگان با تیویت صادرات و کاهش وابستگی به واردات، بهبوددهندۀ ترازتجاری است، در حالی که حمایت از 

اثیر بیا بررسیی  Hosseini et al (0202)تضعیف ترازتجاری را در پیی دارد. کنندگان با تشویق مصرف و واردات، مصرف

تیاثیر مثبیت و  دولیت یتیحمیا یهااسیتیسنشیان دادنید کیه  رانیدر ا ییغذا تیبر امن یاز بخش کشاورز تیحما

اثیر  بیا بررسیی Hosseini et al (0202)اند. میورد مطالعیه داشیتهکشیور در دورۀ  ییغذا تیبر شاخص امن داریمعنی

بیه ایی   رانییدر ا ییغیذا تییبر امن یبخش کشاورز دکنندگانیکنندگان و تولدولت از مصرف یتیحما یها استیس

اثیر مثبیت و  یبخیش کشیاورز دکنندگانیاز تول تیکنندگان و حمااز مصرف تیحما یهااستنتیجه رسیدند که سی

از  تییدر درصید حما شیواحید اری ا کیهر  یزابه ا کهیدارد، به طور رانیدر ا ییغذا تیبر شاخص امن یدار یمعن

بیا   Barikani and Shahbazi (0202)خواهید داشیت.  شیواحد ار ا 882/1 ییغذا تیکننده، میدار شاخص امنمصرف

 جیهینت  ییوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران به اها بر بهرهای از نهادههای حمایت یارانهبررسی اثر سیاست

( است امیا 49/1مدت منفی )وری کل عوامل تولید در کوتاهها بر بهرهای از نهادهسیاست حمایت یارانه که اثر دندیرس

میدت و اثر متغیر تحیییات، آمیوزش و تیرویج در کوتاه  یباشد. همچندار میو معنی 181/1برابر  ندمدتاثر آن در بل

بیا بررسیی اثیر سیاسیت حماییت از  Noroozi et al (0202) .باشیدیمی 814/1و  104/1برابیر   بییمدت بیه ترتبلند

از  تییحما یهااسیتیکیه سکنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی به ایی  نتیجیه رسییدند تولیدکنندگان و مصرف

 Noroozi کشیور دارد. یبر اشتغال بخش کشاورز یداریاثر مثبت و معن یکننده بخش کشاورزو مصرف دکنندهیتول

et al (0202)  بیا اسیتفاده  رانیدر ا یبر رشد بخش کشاورز یتیحما استیو س یکالن اقتصاد یهاریآثار متغ با بررسی

  0121-0191در دوره  یازمان چهار معادلهمعادالت ه  ست یس کیبه صورت  یاحداقل مربعات سه مرحله یاز الگو

کننده، صیادرات از مصیرف تییاحم دکننیده،یاز تول تییحما کیار،یروییبه ن هینسبت سرما یرهایمتغنشان دادند که 

، 112/1، 180/1، 000/1  بیبیا میرا بییارزش ار وده بیر ارزش اری وده بخیش بیه ترتوقفه  ،یکشاورز یهاررآورده

 داشتند.ی بر رشد بخش کشاورزی کشور داریاثر مثبت و معن 122/1، 042/1

Orden et al (0222) چهار  یبرا یکشاورز یهااستیتحوالت س لیو تحل یکشاورز دکنندگانیاز تول تیحما یبا بررس

از  تییکشیور هنید حما یکه بیرا دندیرس جهینت  یو هند( به ا تناایو ،یاندون   ،یکشور منتخب در حال توسعه )چ

 یهیاحمایت یبا بررسی هشیوپژدر   Gopinath et al (0222)رابطه عکس دارد.  یجهان یهامتیبا ق یبخش کشاورز

 هتولیدکننداز  حمایتشیده   آوردبر شاخص که دندیرسی جیهینت  ییبه ا مریکاو آ پاارو یۀدتحادر ا ورزیکشااز  خلیدا

(PSE )یکشیاورز داتییاسیت، هرچنید ارزش تول کیایآر یشاخص بیرا ی ا ارمید برابراز دو  بیش پاارو یهدتحاا ایبر 
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های حمیایتی در سیاسیت ( بیا بررسیی تغیییرات8104آسیانچائو ) .کاسیتیاز آمر شتریدرصد ب 11اروپا تنها  هیاتحاد

هیای های باالی ناشی از انحیراف بیی  قیمتنشان داد که دالیل اصلی ای  تغییرات ه ینه 0921آمریکا در نیمه دوا 

پیذیری های حمیایتی بیر رقابتبیا بررسیی اثیر سیاسیت Arisoy (0202)المللی و قیمت کف مریکیا بیوده اسیت. بی 

داری بیر رقابیت ( اثر مثبت و معنییPSEشاخص حمایت از تولیدکننده ) محصوالت کشاورزی در ترکیه نشان داد که

 شود. پذیری محصوالت زراعی داشته و باعث ار ایش قیمت محصوالت و سودآوری برای کشاورزان می

توان گفت که عمده ای  مطالعات به صیورت جداگانیه بندی کلی میدر خصوص مطالعات صورت گررته، در یک جمع

ل موثر بر حاشیه بازار محصوالت کشاورزی و محاسبه آثار و پیامدهای حمایت از بخیش کشیاورزی در به بررسی عوام

هیای کشیاورزی صیورت گررتیه در حمایت ای به طور هم مان اثرگ اریاند، اما تا کنون در هیچ مطالعهکشور پرداخته

اهمییت گوشیت میرغ در تیأمی  میواد بخش کشاورزی بر حاشیه بازار مورد بررسی قرار نگررته اسیت. بیا توجیه بیه 

و مرورت به کارگیری اب ارهای موجیود بیرای  ساالنه گوشت مرغ دیدر تول رانیا گاهیجاپروتئینی سبد غذایی جامعه، 

های حمایتی دولت در بخیش تولیید و مصیرف بیر حاشییه تیویت انگی ه تولید، ای  میاله با هدف بررسی اثر سیاست

گذاران را جهت ارزییابی آثیار و پیامیدهای تواند سیاستپذیرد لذا نتایج ای  تحییق مییبازاریابی گوشت مرغ انجاا م

های اتخا  شده بر حاشیه بازاریابی و معیشت تولیدکنندگان یاری رساند. در ادامه به ارایه روش تحییق و پس سیاست

 شود.بندی و پیشنهادها پرداخته میاز آن نتایج و جمع

 روش تحقیق
میالیه  ره عرمه، هیدفیو مصرف بر سطوح مختلف بازار و زنج دیدولت در بخش تول یهااستیس یبه اثرگذاربا توجه 

کننده بیر حاشییه بازارییابی گوشیت میرغ در کشیور های حمایت از تولیدکننده و مصرفپیش رو، بررسی اثر سیاست

   باشد. می

حاشییه مؤثر بیر  متغیرهای  ییتع یبرا کیامترپار یاقتصادسنج یالگو ک، یبه هدف پژوهش، نخست یابیدست یبرا

 رگیذاریبیر آن تاث یبا وقفیه زمیان حاشیه بازارمؤثر بر  عواملشود. از آنجا که ممک  است می حیتصربازار گوشت مرغ 

مناسیب بیه  حاشیه بازار گوشیت میرغعوامل موثر بر   ییتع یبرا رهیچند متغ یزمان یسر یاستفاده از الگوها ،باشند

داده شیود  حیتنها توسط گذشته خود تومی تواندینم ریمتغ کیاست که   یالگوها ررض بر ا  یدر ا رای. زسدرینظر م

 (.Salami and Jahangard, 0222) مورد نظر موثر است ریررتار متغ حیکه در توم دوجود دار  ین یگریو اطالعات د

 خودتومیح الگوی ،0(ARDL) توزیعی وقفه با خودتومیح الگوی سه شامل زمانی عموماً  سری متغیره چند الگوهای

 توزیعی وقفه با خودتومیح الگوی در .باشدمی 2(VECM) برداری خطای الگوی تصحیح و 8(VAR) برداری

                                           
1 Autoregressive Distributed Lag 
4 Vector Autoregressive Model 
3 Vector Error Correction Model 
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(ARDL) میادیر تأثیر تحت باشد،می خود از میادیرگذشته متأثر کهای  بر عالوه متغیر یک ررض بر آن است که 

 ,Endersباشد )( می0به شکل رابطه ) ARDL. شکل کلی الگوی قرار دارد نی  دیگری متغیرهای گذشته و جاری

3002.)  

(0) 
 

( X) مستیل متغیرهای گذشتۀ و جاری میادیر هایمریب و  (Yوابسته ) متغیر هایوقفه هایمریب که در آن

 متغیرهای که است آن بر ررض الگو ای  در. اندشده الگو دوار (،tYوابسته ) متغیر جاری میدار تومیح برای است که

 دیگر به نسبت برون ا متغیرهای و نباشد درست ررض ای  اگر. گیرندنمی وابسته متغیر از تأثیری هیچ معادله مستیل

 باشد هداشت پی در ایکننده گمراه نتایج است ممک  ARDLالگوی  از استفاده باشند، داشته بازخورد الگو متغیرهای

 (.Enders, 3002باشد )می ترمناسب متغیرهاست، درون ایی بر ررض که الگوهایی از استفاده و بنابرای 

 حال و متغیر خود گذشته تأثیر تحت متغیر هر که است استوار ررض ای  ( برVAR)یک الگوی خود تومیح برداری 

 .شودمی گررته نظر در متغیرها بی  ممک  وردهایبازخ الگو ای  در الگو است. بنابرای  متغیرهای دیگر گذشته و

 Kirchgassner) نشان داد (8رابطه )صورت توان بهرا در شکل ماتریسی می pاز درجه الگوی خود تومیح برداری 

and Wolters, 3001): 
(8) 

 

 k×k هایماتریس، =P…1jبرای   ،الگو متغیرهای مربوط به k×0های آن بردارهایو وقفه که در ای  رابطه 

های ای  مریب هستند.های ثابت بردار مریب D و مربوط به جمالت اخالل الگو  k×1بردار   ،الگو هایمریب

 یمحاسبه امکان مستیی  طوراست اما به الگو متغیرهای بی  مدتکوتاه هایرابطه یدهنده نشان واقع الگودر

 ندارد.  وجود متغیرها بی  بلندمدت هایرابطه

 در موجود متغیرهای تمامی قبل دوره تغییرات به متغیر یک تغییرات ،(VECM) برداری خطای تصحیح الگوهای در

 واکنش الگو ای  در اساس، همی  بر. باشدمی وابسته آن بلندمدت تعادلی میادیر از متغیر آن هایانحراف به و الگو

 است بررسی قابل بلندمدت به مدتکوتاه هایرابطه پیوند و مستیل متغیرهای به وابسته متغیر تبلندمد و مدتکوتاه

(Lutkepohl, 4225 .)نظر از دیگر عبارت به. متغیرهاست بی  بلندمدت رابطه وجود الگو ای  از استفاده آماری مبنای 

 .باشند همگرا باید متغیرها آماری

 تصحیح الگوی قالب در را( 8) یرابطه توانمی بلندمدت، تعادلی میادیر به tY تمد کوتاه ررتار دادن ارتباط برای

 :(Kirchgassner and Wolters, 4222تصحیح کرد ) (1رابطه ) صورتبه ،برداری خطای

(1)                  
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یک  با برداری خطای تصحیح الگوی ع،های بلندمدت است. در واق، دربردارنده اطالعات مربوط به رابطهکه ماتریس 

توان ( می1ی )در رابطه .بود خواهد متغیرها سطح در با یک وقفه بیشتر VARالگوی  یک معادل ها،تفامل در وقفه

 0سرعت تعدیل مریب ماتریس α همگرایی میان متغیرها و بردارهای βآن  در گررت که نظر در نی  را

الگوی  قالب در را( 0) یرابطه توانمی. است بلندمدت به مدتکوتاه هایرابطه تعدیل دهدهننشان که باشدمی

 :(Lutkepohl, 3007)( نوشت 1صورت رابطه )برداری برای دو متغیر، به تصحیح خطای

 (1) 
 

 مدت به بلندمدت، ماتریس های کوتاههای تعدیل رابطهماتریس مریب که طوریبه

 مدت بی  متغیرها است. های کوتاهمریب های بلندمدت و ماتریس ماتریس بردارهای رابطه

تج یه های جدول و تحلیل تج یه و توان به بررسیدر آخری  مرحله پس از برآورد، می VECMو  VARدر الگوهای 

 خطاهای تج یه از استفاده با واریانس تج یه روش ر. دپرداخت 1(IRF)العمل آنی و محاسبه توابع عکس 8واریانس

 با بنابرای . گیردمی قرار بررسی مورد الگو متغیرهای دیگر برابر در آن ناپایداری سه  متغیر، هر شده بینیپیش

 مورد زمان طول در متغیرها سایر روی بر را متغیر هر به وارد شوک اثر توانمی بینی پیش خطای واریانس تج یه

 وارد الگو به معادله هر اخالل اج ای واریانس جذر اندازه به هاییشوک نی  آنی العملعکس توابع در. داد قرار سیبرر

 Lutkepohl and) شود مشخص هاآن اثر استهالک مدت و هاآن به نسبت درون ا متغیرهای واکنش تا شودمی

Reimers, 7337.)  

 است، شده داده شرح مفصل طوربه نی Salami and Jahangard (0222 ) مطالعه ( که در0222) Fomby نظر بر اساس

 ای  به. گیرد صورت هاآن بی  ارتباط نحوه و زمانی هایسری هایویژگی براساس باید مناسب الگوی شناسایی

 ریکدیگ بر که متغیرهایی تجربی مطالعات و اقتصادی هاینظریه از گیریبهره با باید نخست مرحله در منظور،

به ای  منظور  گیرد. قرار بررسی مورد انتخاب شده متغیرهای باید ایستایی دوا مرحله شوند. در شناسایی مؤثرند،

 هاست، موردمعتبرتری  آزمون که از 1آزمون دیکی رولر تعمی  یارته از با استفاده طور معمولبه وجود ریشه واحد

                                           
1 Loading Coefficients 
4 Variance Decomposition 
3 Impulse Response Functions 
2 Augmented Dickey- Fuller (ADF) 
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 هایسری از سری دو حداقل آزمون ای  نتیجه در اگر. شود مشخص هاآن انباشتگی مرتبه تا گیردمی قرار بررسی

 همگرایی) متغیرها بی  بلندمدت رابطه یک وجود احتمال باشند، یک مرتبه از انباشته الگو، متغیرهای به مربوط

 روش0 جوسلیوس و جوهانس  روش متغیرها، بی  همگرایی آزمون برای. گیرد قرار آزمون مورد باید( متغیرها

. کند شناسایی متغیرها بی  وجود( صورت در) را بلندمدت رابطه یک از بیش وجود تواند،می که چرا است، معتبری

های مورد ت بی  سریبلندمد هایرابطه تعداد وجود و ،1ویژه میدار حداکثر و 8اثر آماره دو از استفاده با روش ای  در

 الگوی (VECMخطای برداری ) تصحیح د، الگویشو تأییدبلندمدت  یهرابط وجود اگر شود.بررسی تعیی  می

 یک باید انجاا گیرد تا وجود یا عدا وجود آزمون علیت نشود، تأیید بلندمدت رابطه وجود چنانچه و است مناسب

 از انباشته سری،n -0 حداقل ایستایی آزمون نتیجه در اگر شود. همچنی  مشخص متغیرها بی  معلولی و علت رابطه

 الگوی آن، براساس و شود مشخص الگو متغیرهای بی  علی رابطه نوع باید ه  باز باشند،( سطح در اایست) صفر مرتبه

 برای روش ای  براساس. گیرد صورت گرنجر علیت آزمون از استفاده با تواندمی علیت بررسی. شود انتخاب مناسب

 مورد دوا متغیر تومیح در اول متغیر لفمخت هایوقفه مرایب داریمعنی باید متغیر دو بی  علّی هایرابطه آزمون

 آزمون باید نی  حالت ای  عکس. است دوا متغیر علت اول متغیر مرایب، ای  داریمعنی صورت در. گیرد قرار بررسی

 مورد متغیرهای بی  دوطرره علّی رابطه یک وجود بر مبنی آزمون ای  نتیجه . چنانچه(Lutkepohl, 3007شود )

برداری  خودتومیح الگوی بنابرای  و هستند درون ا ه  به نسبت متغیرها تمامی که عنا استم بدان باشد، بررسی

(VARبرای ) تأیید را متغیرها بی  طررهیک عّلی رابطه یک وجود آزمون نتیجه اگر اما بود. مناسب خواهد برآورد 

 شد، تأیید متغیرها بی  عّلی رابطه وجود عدا اگر در نهایت،. تر هستندمناسب برآورد برای انتیالی الگوهای کرد،

  .داد خواهند نتیجه را مناسبی برآورد متغیره تک زمانی سری الگوهای

سیازی روش محاسیبه اقیداا بیه یکسان 0927( از سال OECD1کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )

کنندگان با اسیتفاده تولیدکنندگان و مصرف اند. در ای  روش، می ان حمایت ازهای حمایتی کردهها و معاریتحمایت

 Noroozi etشیود )( محاسبه میCSE2کننده )( و شاخص حمایت از مصرفPSE4از شاخص حمایت از تولیدکننده )

al., 0202هیای انتییالی ناشیی از (. شاخص حمایت از تولیدکننده به عنوان شاخصیی کیه در برگیرنیده کلییه پرداخت

هیای باشد که شامل ارزش پیولی سیاالنه تمیامی پرداختای میت حمایتی بازار و بودجههای مرزی و مداخالحمایت

باشد که در سطح قیمت سر م رعیه کنندگان و مالیات دهندگان به تولید کنندگان کشاورزی میانتیالی توسط مصرف

های . سیاسیتشیودمی به دو صورت میداری و درصدی انجاا PSEمحاسبه (. Rafiee et al., 8102شود )محاسبه می

هیای شیوند. دسیته نخسیت شیامل حمایتدسته تیسیی  می 2بندی کلی به حمایت از تولیدکنندگان در یک تیسی 

                                           
1 Johansen & Juselius 
4 Trace test 
3 λ Max 
2 Organization for Economic Co-Operation and Development 
5 Producer Support Estimate 
2 Consumer Support Estimate  
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ای  معیار براساس اختالف قیمیت  شود.( ه  خوانده میMPSباشد که حمایت از قیمت بازاری )قیمتی محصوالت می

های دولت به کشاورزان است دسته دیگر سایر پرداخت 7 ود.شداخلی محصول و قیمت معادل جهانی آن محاسبه می

(. بیه عبیارت دیگیر شیاخص حماییت از OECD, 0221شود )( یاد میBPای )های بودجهها به عنوان پرداختکه از آن

های مرزی و مداخالت دولیت در های انتیالی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق حمایتتولیدکننده، پرداخت

برای محاسبه حمایت از قیمیت (. Mullen et al, 0222باشد )های حمایتی میر داخلی محصوالت از طریق سیاستبازا

های داخلیی و خیارجی آن بازاری، با ررض رقابتی بودن بازارها و یک کشور کوچک در تجارت جهیانی )کیه سیاسیت

، بیا قیمیت مرجیع تعیدیل Pdییک محصیول های جهانی را متاثر کند( قیمت داخلی در سیر م رعیه تواند قیمتنمی

و  (4)برای محصوالت وارداتی و صادراتی به ترتیب در روابیط  Pmشوند. نحوه محاسبه و تعدیل ، میایسه می Pmشده

 بیان شده است. (2)

 1d+Tp+ (C adj×Q r= Pm P( برای محصوالت وارداتی (4)

 M-)1d+Tp(C - adj× Qr= Pm P برای محصوالت صادراتی (2)

 

های گمرکی و غیرگمرکی در سرمرز به غیر های مرزی ) انواع ه ینهه ینه pCقیمت مرجع در سرمرز،  rPکه در آن، 

نیل، و  های بارگیری، حملی ه ینههمه 0dTشوند(، های تجاری ناشی میهایی که از سیاستها و ه ینهاز تعرره

های ررآوری و بازاریابی کاالی ی ه ینههمه Mتا سرم رعه،  تخلیه، نگهداری و بازاریابی کاالی وارداتی از سرمرز

مریب  adjQشود(،  داخلی از م رعه تا سرمرز )در مورد محصوالتی مانند انگور که بصورت ررآوری شده صادر می

. به ای  ترتیب، روابط باال قیمت ( ,0202Hosseini and Mehrparvar Hosseini) است 0های کاالییتعدیل تفاوت

کنند.  بنابرای ، االهای تولید داخل و وارداتی یا صادراتی محصوالت را در سطح خاصی از بازار قابل میایسه میک

( به صورت اختالف قیمت تولیدکننده )یا jشکاف قیمتی )حمایت از قیمت بازاری( در سطح م رعه برای محصول )

 (.Hosseini et al, 0200شود )سرم رعه( و قیمت مرجع تعدیل شده محاسبه می

(7)  d

j j m j
MPS P P Q   

dکه در آن، 
jP  قیمت تولید کننده کاالیj ،mP  قیمت مرجع تعدیل شده کاالیj  وQj  میدار کاالیj باشد. می

بر اساس سطح زیرکشت یا  پرداخت شود: الف(( به دو دسته تیسی  میBPهای بودجه ای به محصوالت )پرداخت

پردازان به تولیدکنندگان محصول یا های ناخالصی که از مالیاتاختتعداد داا که معیاری است از ارزش پولی پرد

دهند، هایی که بر اساس سطح زیر کشت یا تعداد داا جاری پرداخت انجاا میمحصوالتی خاص، در اثر سیاست

های سیاستها( در اثر هایی که )یارانهای: پرداختهای یارانهی استفاده از نهادهگیرد. ب( پرداخت بواسطهصورت می

                                           
1 Adjusted reference price 
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کنندگان محصوالت کنند، به تولیدهای تولیدی شکاف ایجاد میکه بی  قیمت داخلی و جهانی نهاده حمایتی

 گردند:ها از طریق رابطه زیر محاسبه میگیرد، ای  پرداختکشاورزی صورت می

(2) 



n

i

BP
1

PWi)Qi-(PDi
 

قیمیت تعیدیل  WiPاا،  iای نهاده یارانه قیمت داخلی یا قیمت DiPاا در تولید،  iمی ان استفاده از نهاده  iQکه در آن 

ای مورد استفاده در تولیید محصیوالت کشیاورزی اسیت. از حاصیل های یارانهتعداد نهاده i= 0,…nاا و  iشده نهاده 

کنندگان هر ییک از محصیوالت ای میدار حمایت از تولیدهای بودجهجمع حمایت از قیمت بازاری و مجموع پرداخت

 (. 9ید )رابطه آکشاورزی بدست می

(9) iii BPMPSPSE 
 

کنندگان کسر شود، میدار کل حمایت از ای دولت به مصرفهای بودجهکل، از کل پرداخت MPSکه میدار در صورتی

 (.OECD, 8118آید )( بدست میCSEکنندگان )مصرف

(01) MPSBPCSE 
 

هر یک از کاالها و برای  CSEی میدار (، محاسبهCSEکنندگان )ی میدار کل حمایت از مصرفروش دیگر محاسبه

 (.:OECD, 8117شود )ی زیر حاصل میبرای هر محصول از رابطه CSEجمع موارد محاسبه شده است. میدار 

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

می ان  i  ،BPiقیمت مرجع کاالی  i  ،Paقیمت داخلی)سرم رعه( کاالی  i  ،Pdمیدار مصرف کاالی  Qiکه در آن، 

 (.OECD, 8112است ) iازکاالی  ای دولتهای بودجهیارانه مصرری و حمایت

رروشی گوشت مرغ، مصرف گوشت مرغ در رروشی و عمدههای مورد استفاده در تحییق حامر شامل قیمت خردهداده

نیرخ  رسیدیآنجا که به نظر می ازباشند. کننده ونرخ ارز حیییی میحمایت از تولیدکننده و مصرف هایکشور، شاخص

از نرخ ارز حیییی بیه عنیوان پژوهش   یشده است در ا لیدست خورده و تحم رانیزاد در انرخ ارز بازار آ ای یارز اسم

نیرخ، بیر   ییا فییاز تعر ،یمحاسبه نرخ ارز واقعی یبرا .متغیر اثر گذار بر حاشیه بازار گوشت مرغ استفاده شده است

رز از حاصیل میرب نسیبت ا یییینیرخ حی هیینظر  یی. بر اسیاس اشودیاستفاده م دیقدرت خر یبرابر هینظر یمبنا

 (. Mehrpervar Hosseini, 0202) ندآییبدست م یدر نرخ ارز اسم یبه داخل یخارج هایمتیق

 
 ییینرخ حی PERکه در آن 

 میییتیق ارییییمع CPIiارز، 

نیرخ  NEو  یداخلی کننیدهمصرف متیق اریمع CPIدارند،  رانیتجارت را با ا  یشتریکه ب کشورهایی در کنندهمصرف

 یبانک مرک  هایبا واردات کشور اندک است )گ ارش سهیدر میا ینفت ریاست. چون صادرات غ یبازار داخل یارز اسم

1
(1)                                             ( )

m i
ii

CPI
RER W NE

CPI
 12
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( در محاسیبه نیرخ ارز  iW)کشیورها    ییاز ا کییندارد و سه  هر یندانچ ری( در نرخ ارز تاثرانیا یماسال یجمهور

 .دآییبه دست م رانیر کل ارزش واردات ااز کشور مورد نظر ب رانیواردات ا  ی( از تیس01از رابطه ) ،یییحی

(01) i
i

WM
W

WM
 

 .است رانیارزش کل واردات ا WMاا و iاز کشور  رانیارزش واردات ا WMi (8در رابطه )

ابتدا الگوی مناسب برای تبیی  رابطه حاشیه بازار گوشت مرغ با دیگر متغیرها به روش شرح داده  ای  پژوهش در

سب، برآورد شده و رابطه حاشیه بازار گوشت مرغ با دیگر متغیرها از جمله شود. سپس الگوی مناشده تعیی  می

حامر،  پژوهشالزا بذکر است که در  گیرد.کننده، مورد تحلیل قرار میهای حمایت از تولیدکننده و مصرفشاخص

شرکت سهامی  ،رانیمرک  آمار ا یمورد نظر از بانک اطالعات یبرآورد الگو یبرا ازیمورد ن هایاطالعات و داده

 Excelی ارر ا انرهای بستهو از  استخرا  0120-0197در دوره  یکشاورز و وزارت جهادپشتیبانی امور داا و طیور 
 . ستا هشد دهستفاا الگو آوردبر های حمایتی ومحاسبه شاخص اىبر Eviews12 و

 نتایج و بحث
 و تعیی  بازار گوشت مرغ در کشور هیبر حاش کنندهو مصرف دکنندهیاز تول تیحما یهااستیاثر س یررسبرای ب

مورد  یارتهتعمی  رولر دیکی آزمون از استفاده در الگو با استفاده مورد متغیرهای پایایی اقتصادسنجی، ابتدا الگوی

 تفامل اول در متغیرها کلیه که دهدمی نشان شده، در ( 0) جدول در که آزمون ای  نتایج. بررسی قرار گررته است

 بحرانی میدار از بیشتر متغیرها ای  سطح در یارته تعمی  رولر دیکی آماره مطلق قدر یا بعبارتی دیگر،. باشندمی پایا

 . نیستند پایا در سطح متغیرها، ای  لذا باشد،نمی درصد 94 سطح در آن
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 ( نتایج آزمون پایایی متغیرهای استفاده شده در الگو 1جدول )

ناا 

 متغیر
 تومیح

 در تفامل در سطح
درجه 

 ایستایی
میدار محاسباتی آماره 

 *دیکی رولر

ومعیت 

 ایستایی

میدار محاسباتی 

 *آماره دیکی رولر

ومعیت 

 ایستایی

MM )(0) ایستا -12/2 نا ایستا -78/0 حاشیه بازار گوشت مرغ )ریال I 

Pr (0) ایستا -18/1 نا ایستا -80/0 رروشی گوشت مرغ )ریال(قیمت خرده I 

CO )(0) ایستا -12/1 نا ایستا -10/0 مصرف گوشت مرغ )کیلوگرا I 

ER )(0) ایستا -12/7 نا ایستا 81/0 نرخ ارز حیییی )ریال I 

PSE )(0) ایستا -82/1 نا ایستا -17/8 شاخص حمایت از تولیدکننده )درصد I 

CSE (0) ایستا -17/1 نا ایستا -88/8 )درصد( کنندهشاخص حمایت از مصرف I 

 باشد.می -12/1درصد،  4* آماره بحرانی در سطح معنی داری . های تحییقأخذ: یارتهم

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

قفه اولیه، تعداد وقفه بهینه با یک تعداد و VARآزمون است. به همی  منظور، در مرحله بعد با استفاده از یک مدل 

( نشان داده شده 8نتایج مربوط به تعیی  وقفه بهینه در جدول ) گردد.های مختلف تعیی  میبا استفاده از آماره

وقفه یک به عنوان میدار  HQCو   AIC، LR،SC هایبر اساس آماره ( و8است. مطابق نتایج ارائه شده در جدول )

 حیدر الگوی تصح نهیهای به. از آنجا که تعداد وقفهشودانتخاب میرابطه بلندمدت  وقفه بهینه به منظور بررسی

 نهیبه ۀوقف نکهیو با توجه به ا شودیم  ییبرداری تع حیدر الگوی خودتوم نهیخطای برداری بر اساس تعداد وقفه به

 واهد بود.برابر با صفر خ VECM یدر الگو نهیاست؛ وقفه بهبوده کیبرابر با  VARدر الگوی 

 VAR ی بهینه الگوی( نتایج آزمون تعیین وقفه2جدول )
 (LRآماره ) (AICآماره آکاییک ) (HQآماره هنان کوئی  ) (SCآماره شوارت  ) هاتعداد وقفه

1 19/94 21/91 20/91 - 

0 *21/29 *21/27 *40/27 *10/91 

  های تحییقمأخذ: یارته            

جوسییلوس بیه منظیور تحلییل -وقفه بهینه تعیی  شیده در مرحلیه قبیل، از میدل جوهانسیوندر ادامه و با توجه به 

شود. نتایج حاصل از بررسی آزمون ه  انباشیتگی انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بی  متغیرها استفاده میه 

هیای مختلیف درجیه لتبیرآورد شیده بیا اسیتفاده از حا یهیا. با توجه بیه میدلداده شده استنشان ( 1)در جدول 

برازش، حالت سوا )با عرض از مبدا و بدون روند خطی( به عنوان  یخوب یهاآماره یانباشتگی بی  متغیرها و بررسه 

 پایه مورد نظر به منظور برآورد رابطه بلندمدت استفاده شد.
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 انباشتگی ( تعداد رابطه بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون هم3جدول )

 آماره
بدون عرض از مبدا 

 و روند

با عرض از مبدا و 

 بدون روند

با عرض از مبدا و بدون 

 روند )خطی(

با عرض از مبدا و 

 روند )خطی(

با عرض از مبدا و روند 

 (8)درجه 

Trace 8 0 0 8 8 

Max 8 0 0 8 8 

 ماخذ: نتایج تحییق

، در حالت ررض صفر عدا وجود رابطه Trace یرهحالت سوا نشان داد که آما یانباشتگه  یهاآماره یبررس

بلندمدت، میدار محاسباتی آن از آماره بحرانی بیشتر بوده و لذا ررض صفر رد و امکان وجود رابطه بلندمدت به تعداد 

 14/1در مرحله دوا و با ررض صفر حداکثر یک رابطه بلندمدت، میدار آماره محاسباتی  بیشتر وجود دارد. یا یک و

باشد و لذا ررض صفر قبول و وجود حداکثر یک رابطه بلندمدت ( کمتر می21/1که از میدار بحرانی آن )می باشد 

نشان ( 21/1( کمتر از میدار بحرانی آن )21/1میدار آماره محاسباتی ) با نی  Maxگردد. بررسی آماره تایید می

 رهیارتبر اساس نتایج کند. لذا ید میتعادلی را تأیوجود حداکثر یک رابطه بلندمدت  دهنده پذیرش ررض صفر و

 .کنندرابطۀ بلندمدت را در الگو تأیید می یکسوا، هر دو آماره اثر و حداکثر میدار ویژه، وجود 

 بی  بی  متغیرها و تعیی  نوع و درجه آن، رابطه بلندمدت رابطه بلند مدت تعادلیو پس از بررسی وجود ادامه در 

های حمایت شاخص شت مرغ، نرخ ارز حیییی، مصرف گوشت مرغ در کشور وخرده رروشی گومتغیرهای قیمت

قبل از گیرد. حاشیه بازار گوشت مرغ مورد بررسی قرار میکننده بخش کشاورزی و و مصرف دکنندهیدولت از تول

تایید  های اقتصادی مدل به منظورالزا است تا ویژگی وردی،تحلیل پارامترهای به دست آمده از مدل بلندمدت برآ

 برازش مناسب آن مورد بررسی قرار گیرد. 

 ج   اخاللپارامترهای مدل برآورد شده الزا است تا ررض نرمال بودن  تصریح مدل و قابل اعتماد بودن منظور به

استفاده  است  ارکوبرامدل برآورد شده مورد بررسی قرار گیرد. بدی  منظور از روش چولسکی که بر مبنای آماره 

برآورد شده است که معنادار نبوده  71/1و در سطح  98/0ی روق در حالت کلی، راساس نتایج، میدار آمارهشود. بمی

داری و نتایج معنیلذا شود. نرمال بودن جمالت پسماند مدل برآورد شده تایید می مبنی بر و در نتیجه ررض صفر

 قابل قبول و مورد بودن ج   اخالل هستند،که بر مبنای نرمال  سطوح احتمال پارامترهای برآورد شده در مدل

 نی ،  LMو Qهای دهد که براساس آمارهبررسی ومعیت خودهمبستگی مدل برآورد شده نشان می باشد.اعتماد می

ررض وجود خودهمبستگی در مدل برآورد  عدا وجود خودهمبستگی سریالی مورد تایید بوده و مبنی بر ررض صفر

ایج مربوط به بررسی ناهمسانی واریانس در الگوی برآورد شده با استفاده از آزمون وایت نت همچنی  شود.شده رد می

نشان داد که ررض صفر مبنی بر عدا وجود ناهمسانی واریانس در الگوی مورد نظر تایید شده و ررض ناهمسانی 

  شود.واریانس رد می
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و تایید صحت گرنجر و ه  انباشتگی بی  متغیرها  نتایج بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده، علیت با توجه به

، به منظور بررسی روابط و اثرگذاری متغیرهای مورد نظر بر حاشیه بازار گوشت مرغ از روش نتایج بدست آمده

VECM .برآورد الگوی  نتایج حاصل از استفاده شده استVECM  بلندمدت بی   مدت وو بررسی روابط کوتاه

رروشی گوشت مرغ، مصرف گوشت مرغ در کشور، نرخ ارز حیییی، ر گوشت مرغ، قیمت خردهی حاشیه بازاهامتغیر

DER  های حمایت از تولیدکننده و ( و شاخص0197متغیر موهومی برای نرخ ارز )جهش در نرخ ارز در سال

  ( ارائه شده است.1کننده بخش کشاورزی در جدول )مصرف

 VECMاز روش  نتایج برآورد الگو با استفاده (4) جدول
 tآماره  انحراف معیار میدار پارامتر متغیر

 17/1 10/1 11/1 رروشی گوشت مرغ )ریال(قیمت خرده

 27/0 11/7×1-01 80/0×1-01 مصرف گوشت مرغ )کیلوگرا(

 10/1 27/7 74/81 )درصد( کنندهشاخص حمایت از مصرف

 79/8 01/7 98/09 شاخص حمایت از تولیدکننده )درصد(

 -10/8 11/1 -17/1 رز حیییی )ریال(نرخ ا

 29/8 24/221 17/8421 متغیر موهومی نرخ ارز

 -99/1 12/1 -11/1 مریب تصحیح خطا

 -91/1 29/041 -71/201 عرض از مبدا

 ماخذ: نتایج تحییق

رروشی گوشت مرغ اثر مثبت و در طی دوره مورد بررسی قیمت خرده ،(1ارائه شده در جدول ) مطابق نتایج

داری بر حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور داشته است به طوری که با یک واحد ار ایش در قیمت خرده رروشی نیمع

اختالف  حاشیه بازار ازکه  ییز آنجاا .واحد ار ایش داده است 11/1گوشت مرغ، حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور را 

بازار  هیبر حاش یخرده رروش متیاثر مثبت قد، شومحاسبه میگوشت مرغ  یرروشو عمده یرروشخرده متیق  یب

 .شودگیرد و در بازار گوشت مرغ ناکارایی مشاهده میبیانگر آن است که انتیال قیمت به شکل متیارن صورت نمی

کند و منارع رروشی به همان نسبت ار ایش پیدا نمیهای عمدهرروشی، قیمتیعنی با ار ایش قیمت در سطح خرده

حاشیه بازار گوشت بر  داریمثبت و معنیاثر  مصرف گوشت مرغ گیرد.تعلق می ها ایش حاشیه به واسطهبرامده از ار

 متیق شیگوشت مرغ باال ررته و موجب ار ا یمصرف، تیاما برا شیبا ار ابه طوری که  .داردکشور  مرغ در

بازار گوشت  هیحاش شیموجب ار ا در بازار گوشت مرغ، متیانتیال نامتیارن ق لیبه دلو  شودیآن م یرروشخرده

ی برآورد در الگو بخش کشاورزی دکنندهیتول کننده ومصرف از تیحما بیمرشود. همچنی  بر اساس نتایج، می غمر

دهد در طول دوره مورد بررسی هر واحد ار ایش در به دست آمده است که نشان می 98/09و  74/81شده به ترتیب 

واحد ار ایش در حاشیه بازاریابی  09و  81کننده و تولیدکننده به ترتیب موجب فحمایت از مصر هایدرصد شاخص

بازار گوشت مرغ در کشور  هینه تنها موجب کاهش حاش هاتیحما  یا شود. به عبارتیگوشت مرغ در کشور می
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کننده با تیویت مصرف اند. در واقع، ار ایش حمایت ازرا در پی داشتهمحصول   یبازار ا هیحاش شیاند بلکه ار انشده

 را جهینتتوان ای  ار اید که میرروشی میرروشی، به عمق شکاف قیمت عمده و خردهتیاما و ار ایش قیمت خرده

های حمایتی بر اثر سیاست داشتند، دیکه تأکقلمداد کرد  Shahbazi and Amjadi (0202)پژوهش  جهیهمسو با نت

های حمایت از شود. از سوی دیگر، سیاستباعث ار ایش مصرف آن می( مثبت بوده و 84/1تیامای گوشت مرغ )

شده را در پی داشته است که با توجه به عدا انتیال ای  های تولید، کاهش قیمت تمااتولیدکننده با کاهش ه ینه

ز رروشی، اثر ای  متغیر نی  بر حاشیه بازاریابی مثبت و به عبارتی در کنار حمایت اکاهش به سطح خرده

باشد. اما منارع حمایت از تولیدکنندگان، از طریق کاهش قیمت گران نی  میتولیدکنندگان به نفع واسطه

برآورد دار و معنی مثبت نرخ ارز یموهوم ریمتغ بیالگو مر  یدر اکنندگان نخواهد بود. رروشی به سود مصرفخرده

کارایی بازار و ار ایش حاشیه به زیان تولید و کند سیاست کاهش ارزش پول ملی با کاهش که بیان می استشده 

مدت بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه که تصحیح خطامریب در ای  میاله، . کنندگان گوشت مرغ استمصرف

دار و منطبق درصد از نظر آماری معنی 94که در سطح  برآورد شده است  -11/1باشد به سمت تعادل بلندمدت می

درصد از خطای عدا  11در هر دوره  آن است که دهندهاست و نشان دار، منفی و کوچکتر از یک()معنی یبر تئور

  سال زمان مورد نیاز است.  1/8تعادل از بی  خواهد ررت و برای تعدیل کامل اثر شوک وارد شده 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
مواره با هدف حمایت از ای  بخش در های گذشته در اغلب کشورهای در حال توسعه بخش کشاورزی هدر دهه

گرایانه دولت قرار داشته است. همانگونه که  های مداخلههای اقتصادی، تحت تأثیر انواع سیاستمیایسه با سایر بخش

کنندگان بر ها از تولیدکنندگان و مصرفبیان شد، میاله پیش رو، با هدف پاسخگویی به ای  پرسش که آیا حمایت

گوشت مرغ در ایران موثر هستند یا خیر، صورت گررته است که برای ای  منظور از الگوی تصحیح  حاشیه بازاریابی

استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد عوامل موثر بر حاشیه بازار گوشت  0120-97خطای برداری برای دوره زمانی 

کنندگان بخش کشاورزی ن و مصرفهای حمایت از تولیدکنندگامرغ ایران نشان داد که از بی  عوامل موثر، شاخص

های حمایتی اند. در بازار محصول گوشت مرغ، سیاستاثر مثبتی بر حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور داشته

کنندگان، ار ایش مصرف ای  محصول را در پی دارد که با انتیال تابع تیاما، موجب ار ایش قیمت مصرف

بازار خرده رروشی به دلیل انتیال نامتیارن قیمت در بازار گوشت  شود. ای  ار ایش قیمت دررروشی آن میخرده

کنندگان ای  محصول به مرغ، موجب ار ایش حاشیه بازار گوشت مرغ شده و به نوعی یک مالیات پنهان بر مصرف

ی مدیریت شود، براکند. لذا با هدف ار ایش کارایی بازار، پیشنهاد میآید که اثر حمایت اولیه را خنثی میشمار می

ای در سطح های حمایتی قیمتی و بودجهها در ای  بازار، بازنگری سیاستبازار گوشت مرغ و تعدیل منارع واسطه

ها به سوی سودآوری و کننده در اولویت قرار گیرد، به طوری که منارع برامده از سیاستتولیدکننده و مصرف

بهبود امنیت غذایی هدرمند شود. همچنی  با توجه به  کنندگان وتوانمدسازی واحدهای تولیدی و منارع مصرف
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های اقتصادی کالن نی  بر بازار های تولید و حاشیه بازار، مروری است، پیامدهای سیاستاثرگذاری نرخ ارز بر ه ینه

د، به ویژه های تولیمحصوالت مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.زیرا نرخ ارز ار ون بر اثرگذاری بر حاشیه بازار بر ه ینه

های حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ نی  توجه به متغیر خوراک داا مؤثر است. از ای  رو، در تنظی  سیاست

 کالن نرخ ارز از اهمیت بس ایی برخوردار است.

و نیش ای  صنعت در  جامعه ییسبد غذا ینیمواد پروتئ  یگوشت مرغ در تأم به طور کلی، با توجه به نیش مه 

های هدرمند در جهت ار ایش شود در کنار حمایتو ایجاد ارزش ار وده در بخش کشاورزی، پیشنهاد می اشتغال

های سیاستی مدنظر قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند در ارق گذاری و سودآوری، ثبات و پرهی  از شوکسرمایه

های تولید را در وری، کاهش ه ینهو ی تولید و بهرهری ی کنند. ای  امر با بهبود تکنولتری برای تولید برنامهبلندمدت

تواند به تعادل بازار داخلی کمک شایانی نماید و نیاز به شده و ار ایش عرمه میپی دارد که کاهش قیمت تماا

( به طور چشمگیری کاهش یابد که ای  MPSبازاری ) های حمایتمداخالت قیمتی دولت در بازار در قالب سیاست

های اجرایی مانند تع یرات قیمتی و همچنی  های تولید و مصرف و ه ینههای دولت شامل یارانهاهش ه ینهامر در ک

پذیری، امکان صادرات را رروشی مؤثر است. همچنی  تیویت رقابترروشی و خردهحاشیه بازاریابی بی  قیمت عمده

ای برای های توسعهبه اهداف ترسیمی در برنامهتواند موجب نیل آورد و به طور کلی میبرای ای  صنعت رراه  می

 کشاورزی شود.
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