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الگوي انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ ایران
  

  1/8/86: تاریخ پذیرش    22/5/86: دریافتتاریخ 

  

  اله سالمی و افسانه نیکوکار سیدصفدر حسینی، حبیب

  

  چکیده
انتقال نامتقارن قیمت . اراي اهمیت استتجزیه و تحلیل قیمت کاالهاي کشاورزي از نظر اقتصادي و سیاسی د

کند و بر رفاه تولیدکنندگان و  هایی براي عوامل بازاریابی کاال ایجاد می ي بازار، سودمندي با افزایش حاشیه
به دلیل اهمیت گوشت مرغ در تأمین نیاز غذایی خانوار و شمار قابل توجه . گذارد کنندگان اثر می مصرف

ریزان بخش کشاورزي، هدف  گذاران و برنامه ه در کشور و تأثیر آن از دیدگاه سیاستتولیدکنندگان این فرآورد
 در این پژوهش با  .این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار گوشت مرغ ایران است

 و 1381-84هاي  فروشی گوشت مرغ در سال ها در مرغداري، کشتارگاه و خرده استفاده از آمار هفتگی قیمت
کارگیري الگوي تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداري تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا  به

دهد که انتقال قیمت در تمام  نتایج نشان می. فروشی بررسی شده است فروشی و از مرغداري تا خرده خرده
فروشی و از مرغداري تا   از مرغداري تا خردهمدت سطوح بازار گوشت مرغ کشور در بلندمدت متقارن و در کوتاه

دهند که افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداري با  هاي انتقال قیمت نشان می کشش. کشتارگاه نامتقارن است
کندي به سطوح باالتر بازار   در حالی که کاهش قیمت، بهشوند فروشی منتقل می شدت بیشتري به سطح خرده

کنندگان قیمتی بیش از   عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرفي در نتیجه. یابد انتقال می
بنابراین دولت با . آورند ي فرآورده پرداخته و عوامل بازاریابی از نوسانات قیمت، سود بدست می  شده ي تمام هزینه

 را کاهش و رفاه تواند نوسانات قیمت گوشت مرغ اجراي سیاست تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی می
موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ در  حضور به. کنندگان را افزایش دهد مصرف

گسترش امکانات کشتارگاهی متناسب با . کند هاي تنظیم بازار کمک می سراسر کشور، به اجراي بهتر سیاست
ها که ناشی از ساختار انحصاري   قدرت بازاري کشتارگاهریزي در مناطق گوناگون کشور نیز از میزان میزان جوجه

  .  کاهد بازار خدمات کشتارگاهی است، می
   

   انتقال نامتقارن قیمت،گوشت مرغ، آزمون تصیح خطا:هاي کلیدي واژه

 تیب  دانشیاران گروه اقتصاد کشاورزي و دانشجوي دکتراي اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهرانبه تر  
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  پیشگفتار 

ترین  ها، مهم قیمت. هاي اصلی اقتصاد نوکالسیک است ي قیمت، یکی از پایه نظریه

کنندگان و صادرکنندگان کاالهاي کشاورزي و  ح درآمد کشاورزان، مبادلههاي سط کننده تعیین

ها در سطوح  افزون بر این ارتباط بین قیمت. کنندگان هستند سطح رفاه اقتصادي مصرف

 شاخصی از کارایی بازار و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان و  کننده، تولیدکننده و مصرف

به همین دلیل . گذاري نیز بااهمیت است دگاه سیاستدهد که از دی کنندگان به دست می مصرف

تجزیه و تحلیل قیمت کاالهاي کشاورزي هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سیاسی داراي 

در این خصوص، بسیاري از اقتصاددانان کشاورزي به فرآیند انتقال قیمت در . اهمیت است

حسینی و نیکوکار، (اند  شان دادهفروشی توجه ن ساختار بازارهاي مرتبط و از مزرعه به خرده

   ).1999 و فرایگون و همکاران، 1985؛ برارسن و کاواس، 1385؛ حسینی و دوراندیش، 1385

در سمت تقاضا، . شوند هاي گوناگونی موجب تغییر قیمت کاالهاي کشاورزي می عامل

غییر کنندگان و جمعیت به ت تغییر در قیمت کاالهاي جانشین و مکمل، سطح درآمد مصرف

ها را تحت تأثیر قرار  شود و با به وجود آوردن کمبود و یا مازاد تقاضا، قیمت تقاضا منجر می

ها و تغییرات آب و هوایی باعث  در سمت عرضه نیز تغییر فناوري تولید، قیمت نهاده. دهد می

أثیر از سوي دیگر قیمت مواد غذایی تحت ت. شود انتقال تابع عرضه و در نتیجه تغییر قیمت می

ي اقتصادي استاندارد بازارها بر اساس نظریه. کند هاي بازاریابی، تغییر می تغییر هزینه
1

، به هر 

سرعت به سطوح گوناگون  ها به ها تغییر کنند، در بازار رقابت کامل، تغییر قیمت دلیلی که قیمت

اهش قیمت یعنی، در صورت افزایش یا ک. شوند و انتقال قیمت، متقارن است بازار منتقل می

ي زمانی و به همان نسبت افزایش یا کاهش  فروشی، بدون وقفه هاي خرده مزرعه، قیمت

اند که در عمل، رقابت بازار مواد غذایی، کامل نیست  هاي تجربی نشان داده آموخته. یابد می

نتایج بررسی ). 2000 و براون و یوسل، 1997؛ برنشتاین و همکاران، 1989بایلی و برارسن، (

هاي فسادپذیر مانند  قال قیمت در بازارهاي کشاورزي بیانگر آن است که حتی براي فرآوردهانت

هاي زمانی ماهانه در انتقال قیمت وجود دارد و  هاي تازه نیز وقفه ها و سبزي شیر، گوشت، میوه

 یابد فروشی انتقال می تر از کاهش قیمت مزرعه به سطح خرده افزایش قیمت مزرعه، سریع

شود که به هنگام افزایش قیمت سر مزرعه،  این پدیده موجب می). 2003 رابینسون، تومک و(

1- The Standard Economic Theory of Markets

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


3الگوي انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ ایران                           

فروشی که  سرعت افزایش یابند و اختالف قیمت سر مزرعه و خرده فروشی به هاي خرده قیمت

در حالی که با کاهش قیمت سر مزرعه و عدم . شود، کاهش نیابد ي بازار گفته می به آن حاشیه

بنابراین با وجود . یابد ي بازار افزایش می فروشی، حاشیه ه سطح خردهانتقال کاهش قیمت ب

ي بازار منافعی براي عوامل بازاریابی کاال ایجاد  انتقال نامتقارن قیمت در بازار، افزایش حاشیه

بر همین اساس . گذارد کنندگان تأثیر می کند که همین امر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف می

. گذاري اهمیت دارد مت ساختار بازار را بازگو کرده و براي سیاستچگونگی انتقال قی

 متعددي براي انتقال نامتقارن ذکر شده است که سه مورد از لدر ادبیات انتقال قیمت، دالی

ي قیمت  هاي تعدیل مقدار تولید و تنظیم دوباره هزینه. ها از اهمیت بیشتري برخوردارند آن

 و مدیریت موجودي انبار دو عامل مهم در انتقال نامتقارن ها فروشی ها در خرده فرآورده

سومین و مشهودترین دلیل براي انتقال ). 1987وولگنانت و مولن، (شوند  ها بیان می قیمت

اگر این بنگاهها داراي قدرت . نامتقارن قیمت، وجود قدرت بازار در بنگاههاي بازاریابی است

هاي پرداختی براي  توانند روي قیمت ده کنند، میبازاري باشند و از این قدرت خود استفا

کنندگان،  هاي فروش فرآورده به مصرف ي اولیه و قیمت کاالهاي مورد معامله از تولیدکننده

هاي فرآوري و بازاریابی صنعت گوشت  با توجه به تمرکز به نسبت زیاد عامل. تأثیر بگذارند

 نامتقارن قیمت در این صنعت، به دلیل اخیر ها، انتقال مرغ در ایران و محدود بودن تعداد آن

تواند موضوع را مشخص و اطالعات مفیدي را در اختیار  محتمل است که بررسی آن می

  . بگذارد

اي  بررسی چگونگی انتقال قیمت در صنعت گوشت مرغ به این دلیل داراي اهمیت ویژه

ي کشور را تأمین  ه درصد از نیازهاي پروتئینی سران5/22گوشت مرغ، است نخست آنکه 

 4/17ي   هزارتن و تولید سرانه1400کند و صنعت گوشت مرغ ایران با تولیدي بالغ بر  می

سرانه  اي برابر با مصرف  هاي اخیر، تولید سرانه  واحد فعال در سال15000کیلوگرم در بیش از 

 گوشت مرغ دوم آنکه به دلیل اهمیت). 1385معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي، (دارد 

کند که اگرچه  در تأمین نیاز غذایی خانوار، دولت همواره در بازار گوشت مرغ مداخله می

کنندگان این کاال است اما  ظاهر این مداخالت در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف به

در چنین شرایطی اگر تغییرات . در عمل موجب بروز نوسانات قیمت گوشت مرغ شده است

ورت نامتقارن به سطوح گوناگون منتقل شود، منافع نامتعارف عوامل بازاریابی قیمت به ص

هاي اخیر و پس از آزادسازي قیمت گوشت مرغ و  در سال. قابل انتظار است) ها واسطه(
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ها، نوسانات قیمت گوشت مرغ افزایش یافته و سود  هاي مصرفی در مرغداري نهاده

لذا . کنندگان افزایش یافته است و لطمه به منافع مصرفتولیدکنندگان بیشتر به مخاطره افتاده 

با توجه به مطالبی که . بررسی چگونگی انتقال قیمت در سطوح گوناگون اهمیت بیشتري دارد

بیان شد، هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار 

 است که آگاهی از چگونگی انتقال  پاسخ به این سؤال به این دلیل مهم .گوشت مرغ است

ي بازاریابی و شناسایی تنگناهاي موجود در سیستم  هاي گوناگون زنجیره قیمت در حلقه

هاي مناسب در این  بازاررسانی فرآورده، نقش مهمی در کاهش هزینۀ مبادله و تدوین سیاست

  .  صنعت دارد

  

   پژوهش روش

توان  قال قیمت این است که چگونه میي انت ي نظریه هاي مهم در حوزه یکی از پرسش

انواع ) 2004(تاوبادل -کرامون مایر و فون. وجود عدم تقارن را آزمون و میزان آن را تعیین کرد

هاي تشخیص عدم تقارن را به سه گروه کلی آزمون هاك، آزمون تصحیح خطا و آزمون  آزمون

هاي گذشته  ي گسترده در پژوهش  گونههایی که به  یکی از آزمون. اند بندي کرده اي تقسیم آستانه

کینوکان و فرکر، ( ارائه شد 1977از آن استفاده شده، آزمونی است که توسط هاك در سال 

نخستین ). 1995 و ژانگ و همکاران، 1995، مانتی و همکاران، 1989؛ بایلی و برارسن، 1987

انباشتگی بین  هاك با هم  نشان دادند که آزمون) 1996(تاوبادل و فالبوش -کرامون بار فون

بنابراین، آنها یک الگوي تصحیح خطا پیشنهاد کردند که . هاي قیمت ناسازگار است سري

. انباشته استفاده کرد هاي قیمت هم توان از آن براي آزمون انتقال نامتقارن قیمت میان سري می

 اند رده شدهها، الگوهاي گوناگون تصحیح خطاي نامتقارن به کار ب در بسیاري از پژوهش

 و فراست و باودن، 1998؛ بالک و همکاران، 1997؛ برنشتاین و همکاران، 1996شولنیک، (

رود، نخستین بار  اي که براي بررسی چگونگی انتقال قیمت به کار می آزمون آستانه). 1999

؛ 1989تساي، (معرفی شد و در چندین پژوهش به کار برده شده است ) 1983(توسط تانگ 

  ). 2001 و گودوین و پیگوت، 2000؛ گودوین و هارپر، 1999و هالت، گودوین 

کننده در نوع آزمون مورد استفاده براي بررسی  انباشتگی متغیرهاي قیمت، عاملی تعیین هم

دهند که متغیرهاي پژوهش، همگرا  هاي اولیه نشان می آزمون. باشد چگونگی انتقال قیمت می

در این پژوهش .  براي این پژوهش گزینش شده استهستند، بنابراین آزمون تصحیح خطا
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فروشی تابعی از  فرض شده است که تغییرات قیمت گوشت مرغ در سطوح کشتارگاه و خرده

هاي ذرت و  تغییرات قیمت مرغ زنده در مرغداري، تغییر سیاست دولت و تغییر قیمت نهاده

هاي تولید مرغ گوشتی  د هزینه درص70بر اساس آمار، دان نزدیک به . باشد ي سویا می کنجاله

 درصد دان مرغ گوشتی را تشکیل 95ي سویا نیز در حدود  دهد و ذرت و کنجاله را تشکیل می

انباشتگی بین قیمت  الگوي هم). 1385معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي، (دهند  می

  :شود فروشی گوشت مرغ با متغیرهاي توضیحی الگو به صورت زیر بیان می خرده

)1(  TRF,1381432t10t ECTDλSOPλCPλFPλλRP 
  

 قیمت یک tFPفروشی یک کیلوگرم گوشت مرغ،   قیمت خردهtRP، )1(در الگوي 

ترتیب میانگین وزنی قیمت یک کیلوگرم   بهSOP و CPکیلوگرم مرغ زندة در مرغداري، 

 تنظیم بازار   متغیر موهومی سیاست1381Dي سویاي داخلی و خارجی و  رت و کنجالهذ

 تصویب، اما 1381سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در آذر سال . دهند گوشت مرغ را نشان می

بنابراین متغیر موهومی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، .  اجرا شد1382در عمل از اردیبهشت 

 ارزش صفر و براي مشاهدات 1382 تا پایان اردیبهشت 1381  راي مشاهدات ابتداي مهرب

 جزء اخالل TRF,ECTمتغیر . ، ارزش یک گرفته است1384 تا پایان اسفند 1382ابتداي خرداد 

ی ، الگوي اقتصادسنج)1(با استفاده از اجزاي خطاي به دست آمده از الگوي . انباشته است هم

  :فروشی براي آزمون تصحیح خطا، به شکل زیر است انتقال قیمت از مرغداري تا خرده

)2(  

t1tRF,

1tRF,13817i-t

L6

0i
6,i

i-t

L5

0i
5,ii-t

L4

0i
4,ii-t

L3

0i
3,i

L2

0i
it2,iit

L1

0i
1,i0t

εECT

ECTDαDECSOPα

INCSOPαDECCPαINCCPα

DECFPαINCFPααRPΔ


































1ttt، )2(در الگوي  RPRPΔRP فروشی گوشت مرغ   خرده  است که تغییرات قیمت

 به ترتیب متغیر افزایش و i-tDECFP و i-tINCFP. دهد ي قبل نشان می را نسبت به دوره

، ضرایب i1,α. هاي قبل است ي جاري و دوره  مرغ زنده در مرغداري در دوره  قیمت کاهش
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 تعداد 1Lهاي قبل و  ي جاري و دوره متغیر افزایش در قیمت یک کیلوگرم مرغ زنده در دوره

ي جاري و   ضرایب متغیر کاهش در قیمت مرغ زنده در دورهi2,α. یر استهاي این متغ وقفه

 مقادیر مطلق i-tDECCP و i-tINCCP. ي این متغیر است  طول وقفهL2هاي قبل و  دوره

 مقادیر مطلق i-tDECSOP و i-tINCSOPهاي آنها،   ذرت و وقفه  قیمت افزایش و کاهش

 ضرایب iα i4,α i5,α i6,α,3. هاي آنها هستند ي سویا و وقفه  کنجاله افزایش و کاهش قیمت

 1381D. هاي این متغیرها هستند  طول وقفهL6 و L3 ،L4 ،L5هاي آنها و  این متغیر و وقفه

متغیرهاي . باشد  ضریب این متغیر می7αمتغیر موهومی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ و 


1tRF,ECT و 


1tRF,ECTي  انباشته در رابطه ي مقادیر اجزاي اخالل هم  نخستین وقفه

اند و  بلندمدت متغیرهاي الگو هستند که به دو فاز غیرمنفی و منفی تقسیم شده
 و 

 

  .  نیز جزء اخالل استtε. ضرایب این متغیرها هستند

سه آزمون براي ارزیابی بزرگی انتقال قیمت، ) 2(با استفاده از ضرایب برآوردي الگوي 

مدت از  سرعت انتقال قیمت و چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ در بلندمدت و کوتاه

  ):2004تاوبادل، -مایر و فون کرامون(شود  فروشی استفاده می مرغداري به خرده

)3(   
 


L1

0i

L2

0i
i2,i1,0 αα:H

)4(  L22,L11,2,22,12,11,10 αα.....,,αα,αα:H 
)5(  

  :H 0

براي ارزیابی تقارن در بزرگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداري به ) 3(آزمون 

 و  دهد که مقادیر یکسان کاهش درستی این فرضیه نشان می. گیرد فروشی انجام می خرده

فروشی  هاي خرده در قیمت) اما در جهت مخالف( به واکنش یکسانی  قیمت مرغ زنده، افزایش

  . ها وجود دارد به بیان دیگر تقارن در بزرگی انتقال قیمت. شود گوشت مرغ منجر می

  هاي قیمت ها و کاهش به معناي آن است که افزایش) 4(ي صفر در آزمون  پذیرفتن فرضیه

همچنین، اثر . شود فروشی منتقل می  خرده قیمتها به یک اندازه به  ي دوره مرغداري در همه

 مدت زمانی  )افزایش یا کاهش(نظر از جهت تغییر  تغییر قیمت در سطح مرغداري، صرف

بنابراین پذیرفتن این فرضیه به . شود فروشی مشاهده  کشد تا در سطح خرده مشخص طول می

  . روشی، متقارن استف  مرغداري به خرده این معناست که سرعت انتقال تغییرات قیمت
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ي انتقال متقارن  ي تقارن در بزرگی انتقال قیمت، فرضیه افزون بر فرضیه) 3(ي  آزمون رابطه

ي انتقال متقارن قیمت را در  ، فرضیه)5(رابطۀ . دهد مدت را نیز نشان می قیمت در کوتاه

ي  ک شدهي برابر بودن ضرایب اجزاي تفکی در این رابطه، فرضیه. دهد بلندمدت نشان می

کند که هرگونه انحراف منفی و یا  این فرضیه بیان می. گیرد تصحیح خطا مورد آزمون قرار می

فروشی و مرغداري، اثر یکسان و  ي بلندمدت بین متغیرهاي قیمت خرده غیرمنفی از رابطه

  . فروشی دارد متقارنی بر تغییرات قیمت خرده

هاي  فروشی، بخش دیگري از هدف ردهارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین کشتارگاه و خ

فروشی یک  انباشتگی بین قیمت خرده ، الگوي هم)1(ي  مشابه با رابطه. این پژوهش است

  :شود کیلوگرم گوشت مرغ با متغیرهاي توضیحی الگو به صورت زیر بیان می

)6(  TRS,13814t3t2t10t ECTDθSOPθCPθSPθθRP 

 TRS,ECTمتغیر .  گوشت مرغ در کشتارگاه است قیمت یک کیلوگرمtSPدر این الگو 

، الگوي اقتصادسنجی انتقال قیمت از )6(با توجه به الگوي . انباشته است جزء اخالل هم

  : شود کشتارگاه تا خرده فروشی به شکل زیر تدوین می

)7(  

t1tRS,1tRS,13817

M6

0i
6,i

5,i

M5

0i

M4

0i
4,i

M3

0i
3,i

M2

0i
it2,iit

M1

0i
1,i0t

νECTμECTμDβDECSOPβ

INCSOPβDECCPβINCCPβ

DECSPβINCSPββRPΔ






























  هاي قیمت  کاهشi-tDECSPهاي قیمت کشتارگاه و  زایش افi-tINCSP، )7(در الگوي 

هاي قبل و  ي جاري و دوره کشتارگاه در دوره


1tRS,ECT و 


1tRS,ECT مقادیر نامنفی و منفی 

ي فروشی گوشت مرغ با سایر متغیرها ي بلندمدت قیمت خرده انباشته در رابطه جزء اخالل هم

با استفاده از ضرایب برآوردي . باشد  نیز جزء اخالل رگرسیون برآوردي میtν. الگو است

هاي تقارن در بزرگی و سرعت انتقال قیمت و چگونگی انتقال قیمت گوشت  آزمون) 7(الگوي 

  :گیرد فروشی به صورت زیر انجام می مرغ در بلندمدت از کشتارگاه به خرده

)8(   
 


M1

0i

M2

0i
i2,i1,0 ββ:H
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)9(  M22,M11,2,22,12,11,10 ββ.....,,ββ,ββ:H 
)10(  

  μμ:H0

براي بررسی چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداري تا کشتارگاه، ابتدا الگوي 

انباشتگی بین قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه با متغیرهاي توضیحی الگو به  هم

  :شود شکل زیر برآورد می

)11(  TSF,1381432t10t ECTDτSOPτCPτFPττSP 

، )11(با استفاده از الگوي . انباشته است  جزء اخالل همTSF,ECTمتغیر ) 11(در الگوي 

  : شود الگوي انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداري تا کشتارگاه به شکل زیر تدوین می

)12(  

t1tSF,1tSF,13817

N5

0i

N6

0i
iti6,iti5,it

N4

0i
i4,

N3

0i
iti3,

N2

0i
iti2,it

N1

0i
i1,0t

υECTψECTψDδ

DECSOPδINCSOPδDECCPδ

INCCPδDECFPδINCFPδδSPΔ















 












 



1ttt، )12(در الگوي  SPSPΔSP یک کیلوگرم گوشت مرغ   است که تغییرات قیمت 

متغیرهاي . دهد ي قبل نشان می در کشتارگاه را نسبت به دوره


1tSF,ECT و 


1tSF,ECT نیز 

با . باشند می) 11(ي  انباشته در رابطه ي مقادیر منفی و نامنفی جزء اخالل هم نخستین وقفه

هاي تقارن در بزرگی و سرعت انتقال قیمت و  ، آزمون)12(استفاده از ضرایب برآوردي الگوي 

چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ در بلندمدت از مرغداري به کشتارگاه به صورت زیر انجام 

  : شود می

)13(   
 


N1

0i

N2

0i
i2,i1,0 δδ:H

)14(  N22,N11,2,22,12,11,10 δδ.....,,δδ,δδ:H 
)15(    ψψ:H 0

هاي مرغ زنده در مرغداري، گوشت مرغ در  در این پژوهش از آمار هفتگی قیمت

ي سویا استفاده  هاي ذرت و کنجاله فروشی گوشت مرغ و قیمت نهاده کشتارگاه، قیمت خرده

  . است1384 تا پایان اسفند 1381  ي زمانی مورد نظر این پژوهش ابتداي مهر شود و دوره می
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  نتایج و بحث

نتایج بدست آمده .  برآورد شدSHAZAMافزار  با استفاده از نرم )12(و  ) 7(، )2(هاي الگو

هر سه الگو، ابتدا با روش .  گزارش شده است )3(و ) 2(، )1(از برآورد این الگوها در جداول 

حداقل مربعات معمولی برآورد گردید، اما به دلیل وجود مشکل خودهمبستگی اجزاي اخالل 

 الگوها -)2004کرامون،  مایر و فون(رود  هاي سري زمانی به شمار می یع در دادهکه مشکلی شا

  . همزمان با رفع این مشکل دوباره برآورد شد

آمارة 
2Rدهند که متغیرهاي توضیحی وارد  داري ضرایب متغیرها نشان می  و سطوح معنی

 -ي دوربین همچنین آماره. دهند خوبی توضیح می شده در الگوها، تغییرات متغیر وابسته را به

. دهد که مشکل خودهمبستگی در الگوهاي برآورد شده، وجود ندارد واتسون نشان می

یک از متغیرهاي توضیحی الگوها  هاي هیچ هاي آکائیک و شوارتز نشان داد که اثر وقفه آماره

 متغیرهاي اثرگذار بر تغییرات دهد که مهمترین نشان می) 1(اعداد جدول . باشد دار نمی معنی

 و   قیمت مرغ زندة در مرغداري، افزایش فروشی گوشت مرغ، افزایش و کاهش قیمت خرده

ي مقادیر منفی و نامنفی اجزاي اخالل  ي سویا و وقفه کاهش قیمت ذرت، افزایش قیمت کنجاله

 سیاست تنظیم ي سویا و متغیرهاي کاهش قیمت کنجاله. باشند ي تعادلی بلندمدت می رابطه

فروشی گوشت مرغ اثر دارند، اما میزان این اثر در حدي  بازار، اگرچه بر تغییرات قیمت خرده

عالمت ضرایب متغیرها نشان . داري این متغیرها از نظر آماري شود نیست که منجر به معنی

وشی فر ي سویا باعث افزایش قیمت خرده دهند که افزایش قیمت مرغ زنده، ذرت و کنجاله می

هاي تولید گوشت مرغ باعث کاهش  شود و کاهش قیمت مرغ زنده و نهاده گوشت مرغ می

  . شود فروشی گوشت مرغ می قیمت خرده

بنابراین . ي مقادیر منفی و غیرمنفی جزء اخالل، عالمت منفی دارند ضرایب متغیرهاي وقفه

هاي تولید این  دهفروشی با قیمت در مرغداري گوشت مرغ و قیمت نها هاي قیمت خرده سري

ي تعادلی بلندمدت در  کاال، در بلندمدت تمایل به همگرایی دارند و هرگونه انحراف از رابطه

ي  ي قبل یک انحراف مثبت از رابطه براي مثال اگر در دوره. گردد هاي بعدي جبران می دوره

  ي بر قیمتي جار وجود آمده باشد، اثر افزایش قیمت سرمزرعه در دوره تعادلی بلندمدت به
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تغییر قیمت : فروشی، متغیر وابسته  الگوي انتقال قیمت از مرغداري به خرده)1(جدول 

  ي قبل فروشی نسبت به دوره خرده

کشش داري سطح معنی ضریب متغیر نام متغیر

- معنی بی 96/0 عرض از مبدأ

72/0 کمتر از یک درصد 17/1 کاهش در قیمت سر مزرعه 

82/0 صدکمتر از یک در 32/1 افزایش در قیمت سر مزرعه

09/0 معنی بی 5/0- ي سویا کاهش در قیمت کنجاله

14/0 76/0  کمتر از پنج درصد ي سویا افزایش در قیمت کنجاله

24/0 -17/2  کمتر از یک درصد کاهش در قیمت ذرت

28/0 47/2  کمتر از پنج درصد افزایش در قیمت ذرت

- کمتر از یک درصد 37/0- ي تعادلی بلندمدت ي مقادیر غیرمنفی جزء اخالل رابطه وقفه

- کمتر از پنج درصد 18/0-   ي تعادلی بلندمدت ي مقادیر منفی جزء اخالل رابطه وقفه

- معنی بی 36/0   متغیر موهومی تغییر سیاست دولت

97/1 واتسون-دوربین 92/0 ضریب تعیین 
2R

نتیجه 

  آزمون

Fآماره   داري سطح معنی   هاي چگونگی انتقال قیمت آزمون

شود رد می 26/3 درصد10کمتر از    مدت آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت در کوتاه

26/3 درصد10کمتر از   شود رد می   مدت آزمون تقارن در بزرگی انتقال قیمت در کوتاه

پذیرفته 

  شود می

   بلندمدتآزمون تقارن در انتقال قیمت در  07/2  معنی بی

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

فروشی تشدید  یابد، اما اثر کاهش قیمت سرمزرعه بر قیمت خرده فروشی کاهش می  خرده

ي تعادلی بلندمدت پس از مدتی از بین  بدین ترتیب اثر انحراف مثبت در رابطه. گردد می

ب، پس از مدتی از بین ي تعادلی بلندمدت نیز به همین ترتی اثر انحراف منفی در رابطه. رود می

ي انحرافات غیرمنفی، بزرگتر از  البته، با توجه به اینکه مقدار مطلق ضریب متغیر وقفه. رود می

باشد، مدت زمان  می) بیش از دو برابر بزرگتر(مقدار مطلق ضریب متغیر وقفۀ انحرافات نامنفی 

  . ی بلندمدت از بین برودي تعادل کمتري الزم است تا اثر هرگونه انحراف غیرمنفی از رابطه

دهد که ضـریب      ي ضرایب متغیرهاي کاهش و افزایش قیمت در مرغداري نشان می            مقایسه

. متغیر افزایش قیمت در مرغداري از ضریب متغیر کاهش قیمـت در مرغـداري بزرگتـر اسـت                 

دهد که به ازاي یک درصد افـزایش قیمـت مـرغ            هاي انتقال قیمت نیز نشان می       همچنین کشش 
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یابد، اما     درصد افزایش می   82/0ي    فروشی گوشت مرغ به اندازه       در مرغداري، قیمت خرده    زندة

فروشی گوشـت مـرغ       به ازاي یک درصد کاهش در قیمت مرغ زنده در مرغداري، قیمت خرده            

با توجه به اینکه میانگین قیمت مرغ زنده در مرغـداري        . یابد   درصد کاهش می   72/0ي    به اندازه 

 و 1/9050ترتیـب نزدیـک بـه     ي مطالعه، به فروشی گوشت مرغ در دوره خردهو میانگین قیمت   

 ریال افزایش در قیمت یک کیلوگرم مرغ زنده منجـر بـه             05/9 ریال بوده است، هر      2/146153

 ریـال کـاهش   5/90فروشی یک کیلوگرم گوشت مرغ و هر      ریال افزایش در قیمت خرده    8/119

 تومـان کـاهش در قیمـت        2/105اري منجـر بـه      در قیمت یک کیلـوگرم مـرغ زنـده در مرغـد           

با توجه به اینکه هر کیلوگرم مرغ زنده معـادل  . گردد فروشی یک کیلوگرم گوشت مرغ می  خرده

 ریال تغییر در میانگین قیمت یک کیلوگرم مرغ   5/90رود     گرم گوشت مرغ است انتظار می      730

 گوشت مرغ گردد، اما همانگونـه        ریال تغییر در میانگین قیمت یک کیلوگرم       115زنده منجر به    

فروشی گوشت مرغ بیش از       گردد، اگر قیمت مرغ زنده افزایش یابد قیمت خرده          که مالحظه می  

فروشـی   یابد و در صورت کاهش قیمت مرغ زنده، قیمت خـرده      شده افزایش می    بینی  مقدار پیش 

هـاي قیمـت مـرغ        زایشبنابراین، اثر اف  . یابد  شده کاهش می    بینی  گوشت مرغ کمتر از مقدار پیش     

هاي قیمت مرغ زنده بزرگتر       فروشی گوشت مرغ از اثر کاهش       زنده در مرغداري بر قیمت خرده     

دار اسـت و سـرعت و    دهد که ایـن اخـتالف معنـی       هاي انتقال قیمت نیز نشان می       آزمون. است

ن ایـن آزمـو  . مـدت نامتقـارن اسـت     فروشی در کوتـاه     بزرگی انتقال قیمت از مرغداري به خرده      

فروشـی    دهد که انتقال قیمت در بلندمـدت بـین سـطوح مرغـداري و خـرده                 همچنین نشان می  

هـاي   مدت با انتقال کامـل افـزایش   بنابراین، عوامل بازاریابی گوشت مرغ در کوتاه      . متقارن است 

هـاي قیمـت، منـافعی بدسـت          فروشی و انتقال نـاقص کـاهش        قیمت مرغ از مرغداري به خرده     

  . آورند می

دهد که  ي سویا و ذرت نشان می هاي قیمت کنجاله ها و کاهش  برآوردي افزایشهاي کشش

اي که هر یک درصد  به گونه. فروشی شدیدتر است ها بر قیمت خرده اثر افزایش قیمت نهاده

فروشی گوشت مرغ و یک   درصد افزایش در قیمت خرده28/0افزایش قیمت ذرت منجر به 

فروشی گوشت مرغ   درصد کاهش در قیمت خرده24/0درصد کاهش در قیمت ذرت منجر به 

فروشی گوشت  ي سویا، قیمت خرده همچنین یک درصد افزایش در قیمت کنجاله. گردد می

فروشی   درصد افزایش و یک درصد کاهش در قیمت کنجالۀ سویا قیمت خرده12/0مرغ را 

  . دهد  درصد کاهش می06/0گوشت مرغ را 
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فروشی گوشت  ردي براي انتقال قیمت از مرغداري به خردهمتغیر دیگري که در الگوي برآو

اثر این متغیر از نظر . باشد مرغ وارد شده، متغیر موهومی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ می

ي سیاست  به بیان دیگر، برخالف هدف اولیه. معنی است و عالمت آن مثبت است آماري بی

ها نوسانات قیمت این کاال را کاهش نداده تن تنظیم بازار گوشت مرغ، اتخاذ این سیاست نه

البته با توجه به اشکاالت اساسی در چگونگی برآورد . است بلکه آن را تشدید نیز نموده است

موقع و مؤثر شرکت مباشر، این نتیجه  هاي سقف و کف گوشت مرغ و عدم حضور به قیمت

  . چندان دور از انتظار نیست

  

تغییر قیمت : فروشی، متغیر وابسته کشتارگاه به خردهالگوي انتقال قیمت از ) 2(جدول 

  ي قبل فروشی نسبت به دوره خرده

کشش داري سطح معنی ضریب متغیر نام متغیر

- معنی بی 44/0 عرض از مبدأ

92/0 کمتر از یک درصد 99/0 کاهش در قیمت در کشتارگاه

99/0 کمتر از یک درصد 06/1 افزایش در قیمت در کشتارگاه

  کاهش در قیمت ذرت  -35/0  معنی بی  04/0

  افزایش در قیمت ذرت  12/1  معنی بی  13/0

  کاهش در قیمت کنجاله سویا  -02/0  معنی بی  004/0

  افزایش در قیمت کنجاله سویا  22/0  معنی بی  02/0

- کمتر از یک درصد 75/0- ي تعادلی بلندمدت ي مقادیر غیرمنفی جزء اخالل رابطه وقفه

 - یک درصدکمتر از  64/0-   ي تعادلی بلندمدت ي مقادیر منفی جزء اخالل رابطه وقفه

- معنی بی 05/0-   متغیر موهومی تغییر سیاست دولت

00/2 واتسون-دوربین 93/0 ضریب تعیین 
2R

داري سطح معنی  نتیجه آزمون Fآماره    هاي چگونگی انتقال قیمت آزمون

پذیرفته 

شود می

معنی بی 9/0   مدت آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت در کوتاه

پذیرفته 

  شود می

  مدت آزمون تقارن در بزرگی انتقال قیمت در کوتاه  9/0  معنی بی

پذیرفته 

  شود می

  آزمون تقارن در انتقال قیمت در بلندمدت  25/0  معنی بی

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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گوي انتقال قیمت گوشت مرغ از در کشتارگاه نتایج بدست آمده از برآورد ال) 2(جدول 

ي  آماره. دهد فروشی را نشان می به خرده
2Rکند که در مجموع، متغیرهاي مستقل   بیان می

دهند، اما تعداد کمی از متغیرهاي توضیحی  خوبی توضیح می الگو تغییرات متغیر وابسته را به

  . وابسته دارندداري بر متغیر  الگو، اثر معنی

ي مقادیر منفی و نامنفی جزء اخالل با عالمت منفی نشان  ضرایب متغیرهاي وقفه

 گردد، اما هاي بعدي جبران می ي تعادلی بلندمدت در دوره دهند که هرگونه انحراف از رابطه می

ي تعادلی بلندمدت از  مدت زمان کمتري الزم است تا اثر هرگونه انحراف غیرمنفی از رابطه

 Fبه طوري که بر اساس آمارة . داري نیست البته، این اختالف از نظر آماري، معنی. بین برود

  . فروشی در بلندمدت، متقارن است دست آمده، انتقال قیمت بین سطوح کشتارگاه و خرده به

دهند که یک درصد افزایش و کاهش قیمت  هاي برآوردي نشان می ضرایب و کشش

درصد کاهش در قیمت / 92درصد افزایش و 99/0 ترتیب به گوشت مرغ در کشتارگاه به

با توجه به اینکه میانگین قیمت گوشت مرغ در . شود فروشی گوشت مرغ منجر می خرده

ترتیب نزدیک به  ي مطالعه، به فروشی گوشت مرغ در دوره کشتارگاه و میانگین قیمت خرده

 در قیمت یک کیلوگرم گوشت  ریال افزایش5/136 ریال بوده است، هر 146132 و 136418

فروشی یک کیلوگرم گوشت مرغ   ریال افزایش در قیمت خرده145مرغ در کشتارگاه منجر به 

 4/134 ریال کاهش در قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه منجر به 5/136و هر 

 بنابراین اثر افزایش. گردد فروشی یک کیلوگرم گوشت مرغ می ریال کاهش در قیمت خرده

 قیمت گوشت  فروشی گوشت مرغ از اثر کاهش قیمت گوشت مرغ در کشتارگاه بر قیمت خرده

هاي تقارن در بزرگی و سرعت انتقال قیمت نشان  مرغ در کشتارگاه بزرگتر است، اما آزمون

باشد و انتقال قیمت از کشتارگاه به  دار نمی دهند که این اختالف از نظر آماري معنی می

فروشی که به  بنابراین عوامل بازاریابی این کاال از کشتارگاه تا خرده. رن استفروشی متقا خرده

هاي قیمت را به صورت  ها و کاهش باشند، افزایش فروشان گوشت مرغ می ي عمده، خرده گونه

ضریب متغیر موهومی . کنند کنند و از انتقال نامتقارن قیمت، منافعی کسب نمی متقارن منتقل می

زار نیز حاکی از ناکارایی این سیاست در کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ سیاست تنظیم با

  . باشد می
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تغییر قیمت در کشتارگاه : الگوي انتقال قیمت از مرغداري به در کشتارگاه، متغیر وابسته) 3(جدول 

  ي قبل نسبت به دوره

کشش داري سطح معنی

ضریب 

متغیر

نام متغیر

- معنی بی 57/0- عرض از مبدأ

72/0 کمتر از یک درصد 09/1 کاهش در قیمت سر مزرعه 

82/0 کمتر از یک درصد 23/1 افزایش در قیمت سر مزرعه

11/0- معنی بی 54/0- ي سویا  کاهش در قیمت کنجاله

12/0 6/0   درصد10کمتر از    ي سویا  افزایش در قیمت کنجاله

18/0- -53/1   درصد10کمتر از    کاهش در قیمت ذرت 

1/0 84/0  معنی بی   افزایش در قیمت ذرت 

 - کمتر از یک درصد 46/0- ي تعادلی بلندمدت  ي مقادیر نامنفی جزء اخالل رابطه وقفه

- کمتر از پنج درصد 31/0-   ي تعادلی بلندمدت ي مقادیر منفی جزء اخالل رابطه وقفه

- معنی بی 33/0   متغیر موهومی تغییر سیاست دولت

11/2 ونواتس-دوربین 93/0
ضریب تعیین 

2R

داري سطح معنی  نتیجه آزمون Fآماره    هاي چگونگی انتقال قیمت آزمون

شود رد می 8/2 درصد10کمتر از    مدت آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت در کوتاه

  مدت آزمون تقارن در بزرگی انتقال قیمت در کوتاه  8/2   درصد10کمتر از   شود رد می

پذیرفته 

  شود می

  آزمون تقارن در انتقال قیمت در بلندمدت  81/0  معنی بی

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

فروشی و انتقال متقارن  با توجه به انتقال نامتقارن قیمت گوشت مرغ از مرغداري به خرده

 فروشی، انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ قیمت گوشت مرغ از کشتارگاه به خرده

 قیمت گوشت مرغ در  فروشان این کاال به افزایش و کاهش ایران ناشی از واکنش نامتقارن خرده

رسد عوامل کشتارگاهی و فرآوري گوشت مرغ در انتقال  باشد بلکه به نظر می کشتارگاه نمی

قیمت  بررسی درستی این فرضیه، با برآورد الگوي انتقال. ها نقش داشته باشد نامتقارن قیمت

نتایج برآورد این الگو ) 3(در جدول . پذیر است مرغ از مرغداري تا کشتارگاه امکانگوشت 

ترین متغیرهاي اثرگذار بر تغییرات قیمت گوشت مرغ در  در این الگو مهم. ارائه شده است
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کشتارگاه، کاهش و افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداري، کاهش قیمت ذرت، افزایش قیمت 

ي تعادلی بلندمدت بین  ي مقادیر منفی و نامنفی اجزاي اخالل رابطه ي سویا و وقفه کنجاله

ي مقادیر منفی و نامنفی جزء اخالل نشان  ضرایب متغیرهاي وقفه. باشد متغیرهاي الگو، می

ي  دهند که متغیرهاي الگو، در بلندمدت تمایل به همگرایی دارند و هرگونه انحراف از رابطه می

البته، مقدار مطلق بزرگتر ضریب متغیر . گردد ي بعدي جبران میها تعادلی بلندمدت در دوره

دهد که در مدت زمان کمتري، اثر هرگونه انحراف نامنفی از  ي انحرافات نامنفی نشان می وقفه

  .رود ي تعادلی بلندمدت از بین می رابطه

 دهند که یک درصد افزایش در قیمت مرغ زنده هاي انتقال قیمت نشان می ضرایب و کشش

گردد و یک   درصد افزایش در قیمت گوشت مرغ در کشتارگاه می82/0در مرغداري منجر به 

 درصد کاهش در قیمت گوشت 72/0درصد کاهش در قیمت مرغ زنده در مرغداري منجر به 

مرغ زنده در مرغداري یک کیلوگرم با توجه به اینکه میانگین قیمت . گردد مرغ در کشتارگاه می

 8/13641 و 1/9050ترتیب  ي مطالعه، به رگاه در دورهشت مرغ در کشتاو میانگین قیمت گو

 ریال 112یمت یک کیلوگرم مرغ زنده منجر به  افزایش در قریال 5/90 بوده است، هر ریال

 کاهش در قیمت یک ریال 5/90افزایش در قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه و هر 

 کاهش در قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ ریال 3/98 کیلوگرم مرغ زنده در مرغداري منجر به

بنابراین، اثر افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداري بر قیمت گوشت مرغ . گردد در کشتارگاه می

هاي تقارن در سرعت و بزرگی  آزمون. در کشتارگاه از اثر کاهش قیمت مرغ زنده بزرگتر است

 قیمت مرغ زنده به  ده، بیشتر از کاهشدهد افزایش قیمت مرغ زن انتقال قیمت نیز نشان می

دهد که انتقال قیمت در  ها همچنین نشان می این آزمون. شود سطح کشتارگاه منتقل می

بنابراین، . باشد بلندمدت بین سطوح مرغداري و کشتارگاه بازار گوشت مرغ ایران متقارن می

 افزایش قیمت گوشت کشتارگاههاي گوشت مرغ، با انتقال ناقص کاهش قیمت و انتقال کامل

  .نمایند مدت منافعی کسب می مرغ، در کوتاه

دهد که یک درصد افزایش قیمت ذرت  ها نشان می  قیمت نهاده  و کاهش هاي افزایش کشش

 درصد کاهش 18/0 درصد افزایش و یک درصد کاهش قیمت ذرت منجر به 1/0منجر به 

ي سویا  افزایش قیمت کنجالههمچنین، یک درصد . شود قیمت گوشت مرغ در کشتارگاه می
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 درصد 11/0ي سویا منجر به   درصد افزایش و یک درصد کاهش قیمت کنجاله12/0منجر به 

  . شود کاهش قیمت گوشت مرغ در کشتارگاه می

معنی  همانند دو الگوي پیشین، اثر متغیر سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، از نظر آماري بی

  . نشان از ناکارآمدي این سیاست استباشد که  است و عالمت آن مثبت می

دهد که انتقال قیمت گوشت  ي نتایج بدست آمده از سه الگوي برآوردي نشان می مقایسه

فروشی نامتقارن است، اما از کشتارگاه به  مرغ از مرغداري به کشتارگاه و از مرغداري به خرده

در تمامی سطوح ساختار بازار البته، در بلندمدت، انتقال قیمت . باشد فروشی متقارن می خرده

هاي  روي هم رفته افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداري، قیمت. گوشت مرغ ایران متقارن است

دهد، اما کاهش قیمت مرغ  فروشی گوشت مرغ را به همان نسبت افزایش می کشتارگاه و خرده

گردد و در  یفروشی گوشت مرغ م هاي کشتارگاه و خرده زنده منجر به کاهش کمتري در قیمت

   از انتقال ناقص کاهش-ي عمده کشتارگاهها  به گونه–حقیقت عوامل بازاریابی گوشت مرغ 

  .کنند قیمت مرغ زنده به سطوح دیگر بازار، منفعت کسب می

شود که به دلیل تمرکز در صنعت  با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش مالحظه می

اي در بسیاري از مناطق  حصاري و یا انحصار چندجانبهکشتارگاهی کشور و وجود ساختار ان

 قیمت   قیمت و انتقال ناقص کاهش کشور، صاحبان این صنایع به منظور انتقال کامل افزایش

ویژه در  این رفتار به. کنند مرغ زنده به سطوح باالتر بازار از قدرت بازاري خود استفاده می

ه و عوامل کشتارگاهی، طی قراردادهایی با بخشی از بازار که ادغام عمودي صورت گرفت

  کنند و خود داراي تونل گیرند و کشتار می مرغداران، مرغ زنده را از مرغداران تحویل می

. شود فروشی نیز تسلط دارند، مشاهده می انجماد و سردخانه هستند و بر بخشی از بازار خرده

وشان، به دلیل وجود بازار رقابتی فر در حالی که سایر عوامل بازاریابی گوشت مرغ و خرده

فروشی   قیمت گوشت مرغ در کشتارگاه را با شدت بیشتري به سطح خرده توانند افزایش نمی

  . فروشی خودداري نمایند منتقل کنند و از انتقال کامل کاهش قیمت به سطح خرده
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  گیري و پیشنهادها نتیجه

مت در بازار گوشت مرغ، در صورت افزایش بنابر آنچه بیان شد، به دلیل انتقال نامتقارن قی

کنندگان از اضافه قیمت تمام  ي فرآورده، اضافه قیمت پرداختی توسط مصرف شده قیمت تمام

کنندگان  ي فرآورده، مصرف شده بیشتر است، در حالی که در صورت کاهش قیمت تمام شده

هاي قیمت   اثر نوسانترتیب بر این به. شوند گوشت مرغ از کاهش قیمت کمتري برخوردار می

با توجه به اهمیت گوشت مرغ . یابد کنندگان این کاال کاهش می گوشت مرغ، سطح رفاه مصرف

در سبد مصرفی خانوار ایرانی و با توجه به عدم توفیق سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در 

گوشت هاي قیمت این فرآورده، دولت باید در اجراي بهتر سیاست تنظیم بازار  کاهش نوسان

هایی که از زمان اجراي این  در سال. مرغ و یا تنظیم رفتار عوامل بازاریابی این کاال تالش نماید

موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش  گذرد، به دلیل عدم حضور به سیاست می

این ي فعالیت این دستگاه به برخی از مناطق کشور،  گوشت مرغ، همچنین محدود بودن دامنه

بنابراین حضور . هاي قیمت گوشت مرغ نداشته است سیاست توفیقی در جهت کاهش نوسان

کاهد و رفاه  هاي قیمت گوشت مرغ می موقع دستگاه مباشر در بازار، از شدت نوسان به

  . یابد کنندگان این کاال بر اثر انتقال نامتقارن نوسانات قیمت، کاهش نمی مصرف

هاي   عت کشتارگاهی و اثرگذاري فعاالن این صنعت بر قیمتبا توجه به قدرت بازاري صن

خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ و همچنین بر چگونگی انتقال کاهش و افزایش قیمت 

ي  شده ي قیمت تمام فروشی گوشت مرغ، محاسبه فروشی و خرده مرغ زنده به بازارهاي عمده

گیري خاص و نظارت بر  بدون جهتي دقیق و  هر کیلوگرم مرغ زنده و گوشت مرغ به گونه

هاي خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ توسط عوامل بازاریابی، یکی از راهکارهاي  قیمت

ي  هم اکنون با وجود صرف هزینه. باشد عملی در راستاي تنظیم رفتار عوامل بازاریابی می

هاي گوناگون  نهاي تولید از سراسر مناطق کشور توسط سازما آوري قیمت نهاده بسیار و جمع

از جمله شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي، 

کنندگان و تولیدکنندگان، به دلیل  ي مرغداران گوشتی و سازمان حمایت مصرف اتحادیه

هاي  ي هزینه ها فرمول خاصی براي محاسبه هاي خاص، هر یک از این سازمان گیري جهت

ي متفاوتی براي هر کیلوگرم مرغ زنده و گوشت مرغ برآورد   تمام شده د و قیمتتولید دارن
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هاي گوناگون، اعالم  کاري سازمان ي هنگفت و موازي ي صرف این هزینه نتیجه. کنند می

برداري عوامل بازاریابی از این اختالف  هاي متفاوت براي مرغ زنده و گوشت مرغ و بهره قیمت

در حالی که هم رائی و اعالم یک قیمت واقعی و واحد . باشد  مینظرها و کسب سود بیشتر

گذاري توسط عوامل بازاریابی را که  براي مرغ زنده و گوشت مرغ، نظارت بر چگونگی قیمت

باشد کنندگان و تولیدکنندگان می از وظایف سازمان حمایت مصرف
1

هاي کمتر   ، با صرف هزینه

  . کند پذیر می امکان

اي مناسب جهت ساخت کشتارگاه در مناطقی از کشور که با وجود ه ایجاد زیرساخت

ها، تعداد کمی کشتارگاه و یا کشتارگاه وجود ندارد، یکی از راهکارهاي  تعداد زیاد مرغداري

ي  ي فرآورده و همچنین تنظیم میزان عرضه ها و قیمت تمام شده عملی در راستاي کاهش هزینه

سو و تنظیم رفتار عوامل بازاریابی از سوي دیگر  ز یکگوشت مرغ در مناطق گوناگون کشور ا

هم اکنون به دلیل کمبود کشتارگاه در برخی از مناطق کشور که در آنها شمار زیادي . است

هاي همجوار  هاي پرورش یافته را به استان کنند، مرغداران، مرغ  گوشتی فعالیت می مرغداري

هاي مازندران و  مانند انتقال مرغ زنده از استان(د کنن که کشتارگاههاي بیشتري دارند، منتقل می

ونقل و کاهش وزن محموله  هاي حمل این انتقال افزون بر اینکه هزینه). زنجان به استان تهران

افزاید، به دلیل وجود  هاي تولید می را بر اثر ایجاد استرس و یا تلفات در حین حمل، بر هزینه

وامل بازاریابی را براي مرغ زنده و گوشت مرغ بر اطالعات نامتقارن، قیمت پیشنهادي ع

ي گوشت مرغ در  همچنین، بر میزان عرضه. کند کنندگان تحمیل می تولیدکنندگان و مصرف

در . گردد گذارد و از این راه موجب نوسانات قیمت این کاال می مناطق گوناگون کشور اثر می

تناسب با میزان تولید مرغ زنده در حالی که در صورت وجود صنایع کشتارگاهی با ظرفیتی م

یابند و در اصل قدرت  آوري اطالعات کاهش می هاي تولید و جمع هر منطقه از کشور، هزینه

  . برداري از آن وجود داشته باشد بازاري براي صنعت فرآوري وجود ندارد تا امکان بهره

  

ود که اکنون نظارت بر قیمت کاالها و خدمات قبالً در حیطه وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات ب -1

.کنندگان و تولیدکنندگان ادغام گردیده است در سازمان حمایت مصرف
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