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 مرغ در ایراندولت از تولیدکنندگان تخم حمایتی هایارزیابی سیاست

 

 تبریز دانشگاه کشاورزی دانشکده کشاورزی اقتصاد گروه ارشد کند، کارشناسالمیرا جنگجو تازه

 *تبریز دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه قادر دشتی، دانشیار

 تبریز دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه زاده، دانشیارمحمد قهرمان
 g@tabrizu.ac.ir-dashti: پست الکترونیک *

 

 چکیده:

شاورزی  بخش شتر  در اخیر هایدهه در ک شورهای  بی سعه درحال ک ست    انواع تأثیر تحت تو  گرایانهمداخله هایسیا

های حمایتی در سیاست  . است  داشته  قرار اقتصادی  هایبخش سایر  با مقایسه  در بخش این از حمایت هدف با و دولت

شرها و بخش     ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن تمامی ق شاورزی  صادی جامعه را تحت تاثیر  بخش ک های اقت

ست    قرار می سیا ضر،  صول تخم های دهد. در مطالعه حا سال حمایتی از تولیدکنندگان مح  1370-20های مرغ در طی 

صول    ست. برای این منظور میزان حمایت دولت از مح سی قرار گرفته ا شاخص پرداخت  مورد برر  انتقالی هایمذکور با 

سی  برر مرغ در سالهای مورد گیری شد. نتایج حاصله گویای اعمال سیاست مالیات پنهان برای تخم    کاالیی اندازه تک

های موردبررسری منفی با روند  قیمت حمایتی بازار در تمامی سرال دهد های تحقیق همچنین نشران می اسرت. یافته 

 یافزایشی طی دوره ای دولت به تولیدکنندگان این محصول مثبت بوده و دارای روند  کاهشی است اما انتقاالت بودجه  

ست     سیا ست. بدین ترتیب، اعمال  صول     حمایتی هایموردنظر ا ستای تقویت تولید این مح الزم به نظر  کارآمد در را

 .رسدمی

 .مرغکاالیی، تخم تک انتقالی هایپرداخت شاخص ایران، دولت، :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 و ولیدت را پروتئینی هایفراورده ساالنه انواع  تولیدی ایران، صنایع  فراگیرترین ازعنوان یکی به و طیور دام زیربخش          

 .رودبه شــمار می ایرانی خانوارهای مصــرفی ســبد در مهم پروتئینی محصــوالت ازجملهمرغ تخم کند ومی بازار یروانه

  شتابدار  مراحل. گذاری شد بنیان 10 دهه آغازین هایسال  در کشور  در نوین شیوه  به مرغداری صنعت  فعالیت شالوده 

 و گوشتی  توسعه واحدهای  با و یافت ادامه اسالمی  انقالب اوایل تا صنعت  و کشت  بزرگ هایشرکت  قالب در آن تکامل

ــعه  نیز مادر  مرغ پرورش واحدهای   گذار، تخم  همکاری  با  و اجداد  الین یدرزمینه  تحقیقاتی  مراکز احداث  و یافت   توسـ

سان   شنا شکالتی  با ابتدا هافعالیت این شروع . پذیرفت انجام خارجی کار  یازن های غیربومی،بیماری شدن  وارد قبیل از م

 کشور  در روزروزبه این صنعت  دولت، هایحمایت سایه  در اما بود همراه وارداتی هاینهاده و تجهیزات دارو، به روزافزون

رد ک نهادینه بین خانوارها در را پروتئینی مواد مصــرف از جدیدی الگوی صــنعت، این محصــوالت تولید و یافت توســعه

 (.1911)جیران، 

ای دارد و باید بر آن تأکید شود، دسترسی به مواد غذایی و آنچه در تعیین وضع تغذیه جامعه و فرد اهمیت ویژه         

نتزاعی طور اخود و بهتوانایی خرید این مواد است. ازآنجاکه دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرایندی نیست که خودبه
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های حمایتی بخش کشاورزی، به تأمین غذای افراد داماتی ازجمله سیاستقابل حصول باشد، دولت وظیفه دارد با اق

 عنوان غذایهای حمایتی بخش کشاورزی، اهمیت محصوالت کشاورزی بهبنابراین یکی از دالیل سیاست .جامعه بپردازد

 (.1911اصلی مردم است )موسوی محمدی و مهرابی بشر آبادی 

 لکهب یافتهتوسعه کشورهای درتنها نه داخلی حمایت هایسیاست و ستفاده از تجارتا با کشاورزی بازارهای در هادولت    

 کامالً اثرات با هاحمایت این اندازه و مقدار حال، این با. کنندمی دخالت نیز توسعه حال در کشورهای از بسیاری در

 در و تهیافتوسعه کشورهای سراسر در ایگستردهطور به دهندگانمالیات و کنندگانمصرف تولیدکنندگان، بر متفاوت

 های کود،نهاده برای گرفتن یارانه در نظر طریق از ایران نیز دولت. (9004است )اوردن و همکاران،  متفاوت توسعه حال

زیربنایی سعی در حمایت از این بخش  امکانات و اعتبار و وام بیمه، آب، انرژی، آالت،ماشین ها،دانه علوفه، ها،کشآفت

. استشده  مشاهده مزرعه درآمد بردن باال برای ابزاریعنوان به اغلب مزرعه، محصوالت قیمت از حمایتداشته است. 

 رفقیرت بخش بر این است که کشاورزان اعتقاد است، چون روستایی رفاه بهبود راستای درسر مزرعه  قیمت از حمایت

 افزایش برای کشاورزان برای انگیزه ایجاد ،سر مزرعه قیمت سیاست از حمایت برای دیگر منطق. دهندمی تشکیل کشور را

 از بیش قیمتی، اقدامات بر هادولت ،توسعهدرحال کشورهای از بسیاری و ایران است. در تولید محصوالت مفروض

 ذاییغ دخودکفایی موا یا و قیمت ثباتازجمله  کشاورزی ی سیاستشدهیفتعر اهداف به رسیدن برای نقدی هایپرداخت

مجموع در محصوالت کشاورزی آیا کهینا ارزیابی برای قیمت بر مبتنی اقدامات اثرات بنابراین برآورد. کنندتکیه می

 .(9002)واعظی و یزدانی، است  مهم است، نشدهحمایت یا و شدهحمایت

مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور صورت  های حمایتیهای ارزیابی سیاستدر رابطه با کاربرد شاخص         

 1222تا  1240از سال  های حمایتی در توسعه کشاورزی سوئدیاستسدر بررسی آثار  (،9000هاتبرگ )گرفته است. 

 امانج با باید کشاورزان، و درآمد کار نیروی یوربهره ایشافز در هایاستس این اثرگذاری به توجه با که کندمی بیان

 احتیاجات رفع جهت در مالی یهاکمک به و کرد را فراهم مزارع بهپا خرده کشاورزان دسترسی سیاسی، اصالحات

(، 9001)سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  .کرد مهیا جامعه برای مناسبی امنیت غذایی یجهدرنت و پرداخت کشاورزان

ی کاالهای مختلف بخش کشاورزی را برای کنندههای برآورد حمایت از تولیدکننده و برآورد حمایت از مصرفشاخص

در بیشتر کشورهای عضو  های حاصلبرابر یافتهمحاسبه کرده است.  1212-9001ی کشورهای عضو سازمان برای دوره

حمایت از تولیدکنندگان روند  کهیرو به افزایش بوده، درحال یررسکنندگان کاالهای موردبسازمان، حمایت از مصرفاین 

کاهشی داشته است. مقادیر حمایتی در این کشورها حاکی از سطوح باالی حمایت از تولیدکنندگان در این کشورها است، 

ای به در مطالعه(، 9001کوبل )و اند. میلر ها شدهکه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی ملزم به کاهش این حمایت

 1212در دوره زمانی  (OECDاقتصادی و توسعه ) کشور سازمان همکاری 10بررسی اثر حمایت دولت از کشاورزی در 

شده توسط سازمان همکاری طور خاص از دو مقدار محاسبهپرداختند. مدل پانل به یبه روش اقتصادسنج 9001تا 

عنوان درصدی از درآمد ناخالص مزرعه و ضریب حمایت تولیدکننده به از حمایتگیرد: برآورد اقتصادی و توسعه بهره می

کننده. نتایج نشان داد دخالت دولت در کشاورزی اثر کمی بر روی قیمت مواد غذایی در کشورهای اسمی مصرف

 دارد. یموردبررس

بخش دام و طیور زیرمایت از های حمایتی از کشاورزی، حسیاست بررسی(، در 1942رحیمی )در داخل کشور نیز          

 بدست آمدهنتایج بر اساس محاسبه کرد.  1921-41ی های حمایت اسمی و حمایت مؤثر برای دورهرا با استفاده از نرخ

بیشترین نرخ حمایت اسمی از ، در میان محصوالت دامی، به ترتیب گوشت گوسفند و مرغ، یهای موردبررسدر سال

 حمایت هاینرخ تریندرصد،کم -4/2و  -9/11و گوشت گاو نیز به ترتیب با نرخ حمایت . همچنین شیر برخوردار بودند
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با استفاده  راکشاورزی  تولیدات های حمایت از قیمت بر رشدسیاست یرتأث ،(1910سالمی )و اشراقی  .داشتند را اسمی

های حمایت از قیمت یج، سیاستموردمطالعه قرار دادند. بر اساس نتا 1912-42های از روش تجزیه تکاثری طی سال

تا  وری کهمنظور افزایش بهرههای در دسترس بهگذاری در زمینموفق به ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان برای سرمایه

ای ههای قبلی دولت در قیمتدر سیاست یدنظراند. بنابراین، تجدسازی فشارهای تورمی ریشه دارد نشدهحدودی در خنثی

 های(، سیاست1920حسینی )و ایروانی  رسد.می     شده و تعهد شده محصوالت کشاورزی ضروری به نظر تضمین

ارزیابی کردند. برای این منظور، شاخص برآورد حمایت  1921-14 یحمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران را در دوره

 بیانگر آن استهای تحقیق زیابی شده است. یافتهاز تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ار

منفی بوده و حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی، اما  یهای موردبررسی سالکه حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه

 ی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است.اهای بودجهحمایت

-صوالت مختلف کشاورزی منجمله محصوالت دام و طیور یکی از عرصهمرور مطالعات فوق بیانگر آن است که مح         

گردد. بنابراین شناخت علمی از وضعیت های حمایتی در آن به شکل علمی و جدی دنبال میهائی است که سیاست

 رتواند ضمن ارائه تصویر روشن از وضعیت حاکم بر زیربخش طیور، به ایجاد بستمرغ میحمایت از تولیدات     تخم

ای که حاصل حمایت از این محصول، ارتقای گونههای متناسب با وضع موجود کمک نماید بهمناسبی برای اتخاذ سیاست

د شده در تولیهای حمایتی اعمالرو ارزیابی سیاستوری عوامل تولید و بهبود کارایی واحدهای تولیدی گردد. ازاینبهره

 نماید.این محصول ضروری و منطقی می

 

 هااد و روشمو -2
ــت مرغ، می گیریبرای اندازه            ــاخص پرداختمیزان حمایت دولت از تولیدکنندگان گوش های انتقالی تک توان ش

شتن تولیدکنندگان این محصول به صورت جداگانه، این       SCT) 991کاالیی تولیدکننده ( را محاسبه کرد. بدلیل درنظر دا

ــاالنه پرداخت SCTشـــاخص مورد بررســـی قرار گرفت. شـــاخص  کنندگان و های ناخالص از مصـــرفارزش پولی سـ

به  های مربوطگیری شده و ناشی از سیاست    دهندگان به تولیدکنندگان کشاورزی است که در سطح مزرعه اندازه   مالیات

ــده را بهکه تولیدکننده باید کاالی تعیینطوریتولید یک کاال به ــتش ــاخص   .منظور دریافت پرداختی تولید کند، اس ش

SCT ست    کردن همه   پرداختیتوان برای کاالهای تکی با جمعرا می سیا شی از  سبت داده   های نا هایی که به آن کاال ن

 (:  9001محاسبه کرد )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،  1صورت رابطه شده است، به

                                                                                       
        (1) 

ای و سایر ، مجموع کل انتقاالت بودجهام و iحمایتی بازار برای کاالی  قیمت ،در رابطه فوق          

برای  ام است. نحوه محاسبه iهای حمایتی برای کاالی ناشی از اعمال سیاست 999ها به تولیدکنندگانپرداختی

 شده است:بیان 9و  9محصوالت وارداتی و صادراتی نیز به ترتیب در روابط 

                                                             
231 Single Commodity Transfers 
232 Budgetory and Other Transfers to Producer 
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𝑀𝑃𝑆𝑖 = (𝑀𝑃𝐷𝑖 × 𝑄𝑃𝑖) − 𝐿𝑉𝑖 −

𝐸𝐹𝐶𝑖                                                                              (9) 

𝑀𝑃𝑆𝑖 = (𝑀𝑃𝐷𝑖 × 𝑄𝐶𝑖) + (𝑀𝑃𝐷𝑖 × (𝑄𝑃𝑖 − 𝑄𝐶𝑖)) − 𝐿𝑉𝑖 − 𝐸𝐹𝐶𝑖 

= (𝑀𝑃𝐷𝑖 × 𝑄𝑃𝑖) − 𝐿𝑉𝑖 − 𝐸𝐹𝐶𝑖                                                                                        

(9) 

میزان مصرف  ام، iمیزان تولید کاالی  ام، iبرای کاالی  999اختالف قیمت بازاری که در آن          

انتقاالت قیمتی از تولیدکنندگان دام و طیور به تولیدکنندگان  ام و iبرای کاالی  991قیمت متناسب ام ، iکاالی 

ام است. الزم به iدهند( برای محصول هایی که قیمت بازار داخلی خوراک دام و طیور را تغییر میغالت )نتیجه سیاست

های حمایت از قیمت بازاری صورت بخشی از سیاستهای قیمتی است که بهکه قیمت متناسب همان مالیات ذکر است

هایی که از تولیدکنندگان شیر در اتحادیه اروپا در رود. برای مثال مالیاتکار میبرای تولیدکنندگان کاالهای کشاورزی به

ان شود)سازمهای قیمتی یا تولیدی محسوب مید، جزء مالیاتشوصورت افزایش تولید از مقداری مشخص گرفته       می

 دهد:را نشان می نحوه محاسبه  1و معادله  نحوه محاسبه  1(. معادله 9004همکاری و توسعه اقتصادی، 

           

 و          

                                                                                        
        (1) 

 994قیمت سر مرز ام، iکاالی  992قیمت مرجع ام، iبرای کاالی  991قیمت تولیدکننده که در آن          

منظور تعدیل کیفیت کاالی موردنظر باکیفیت کاالی )به امiبرای کاالی  991ضریب تعدیل کیفیت ام، iکاالی 

 ام است:iبرای کاالی  910ضریب تعدیل وزن ام، iبرای کاالی  992حاشیه بازاریابی صادراتی(، 

                                                                                                         
          (1) 

                                                             
233 Market Price Differential 
234 Prive Levies 
235 Producer Price 
236 Reference Price 
237 Border Price 
238 Quality Adjustment 
239 Marketing Margin 
240 Weight Adjustment 
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 ام خوراک دام و طیور )مثل ذرت و علوفه( و jاختالف قیمت بازاری برای نهاده  نیز  1در معادله          

 ام است.iاستفاده در تولید محصول ام موردjمقدار نهاده 

شود: الف( پرداخت بر اساس سطح زیر کشت یا ی کلی تقسیم میای به محصول به دودستههای بودجهپرداخت         

های ناخالصی که از مالیات پردازان به تولیدکنندگان محصول یا تعداد دام و طیور: معیاری از ارزش پولی پرداخت

دهند، هایی که بر اساس سطح زیرکشت یا تعداد دام و طیور جاری پرداخت انجام میاثر سیاستمحصوالتی خاص، در 

های ها( در اثر سیاستهایی که )یارانهای: پرداختهای یارانهی استفاده از نهادهواسطهگیرد. ب( پرداخت بهصورت می

کنند، به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی اد میهای تولیدی شکاف ایجای که بین قیمت داخلی و جهانی نهادهحمایتی

 گردند:محاسبه می 2ها از طریق رابطه گیرد، این پرداختصورت می

                                              (2 )       

قیمت  ام، i ای نهاده قیمت داخلی یا قیمت یارانه ام در تولید،  iمیزان استفاده از نهاده  که در آن          

ای مورداستفاده در تولید محصوالت کشاورزی است. از حاصل جمع قیمت های یارانهتعداد نهاده iام و  iشده نهاده تعدیل

آید )حسینی و دست میای مقدار حمایت از تولیدکنندگان هر یک از محصوالت به های بودجهحمایتی بازار و  پرداخت

 (.1920همکاران، 

باشد که می 1940-20های صورت ساالنه طی سالهای سری زمانی بهاطالعات موردنیاز این پژوهش شامل داده         

از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان پشتیبانی امور دام و 

 .آوری شد( جمعFAOسازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد )سایت 

 گیریبندی و نتیجهجمع -3
ــاخص حمایت               ــده برای دوره زمانی       از تولیدکنندگان تخم    شـ   1940-20مرغ با توجه به الگوی نظری ارئه شـ

 مشاهده است. قابل 1در جدول  این شاخص محاسبه محاسبه شد. نتایج

 

 *واحد: میلیارد ریال                                              در کل کشور مرغتخمشاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان : 1جدول 

 سال
اختالف قیمت 

 بازاری )ریال(

انتقاالت قیمتی از 

 تولیدکنندگان دام به غالت

قیمت 

 حمایتی بازار

انتقاالت 

 یابودجه

ی انتقالی تک هاپرداخت

 تولیدکننده کاالیی

1370 19/942-  11/114299  29/911-  10/112  11/29-  

1371 10/0-  21/119212  92/119-  14/111  00/9021  

1372 19/922-  09/904111  41/994-  21/901  19/111-  

1373 11/294-  11/999192  21/221-  10/991  11/994-  

1374 21/141-  99/199919  21/211-  91/192  29/912-  

1375 91/922-  19/422192  12/229-  01/419  01/110-  

1376 00/110  19/121222  94/119-  24/121  40/11  

1377 29/11  41/1001010  00/1099-  90/1019  40/2-  
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1373 12/112  19/1199129  21/1122-  44/1199  19/91  

1372 11/1119-  91/1911194  01/9121-  11/1991  12/192-  

1330 90/1949-  99/1201020  90/9914-  11/1209  11/411-  

1331 49/9199-  21/1112111  12/9414-  01/1111  11/1992-  

1332 14/1422-  19/9092191  12/9110-  01/9012  11/1101-  

1333 41/2149-  19/9224199  92/1241-  12/9249  10/2009-  

1334 90/4914-  20/9121229  19/2199-  02/9209  99/1191-  

1335 91/1110-  91/1141229  99/10999-  09/1111  90/1419-  

1336 11/1111-  04/4149141  11/19421-  11/4299  29/2121-  

1337 42/11294-  29/1912122  21/12240-  11/1101  19/1129-  

1333 12/109-  92/2011199  10/2914-  09/1141  12/412-  

1332 91/1104-  01/1199012  19/1109-  12/1101  02/9222-  

1320 19/941  10/19012112  12/19121-  91/19101  11/429-  

 1376مقادیر حمایت به قیمت ثابت سال *

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 دهدهای موردبررسی منفی است و نشان میبا توجه به مقادیر محاسبه شده قیمت حمایتی بازار در تمامی سال         

تر بوده است. همچنین قیمت حمایتی بازار این محصول در طول آن کممرغ همواره از قیمت جهانی که قیمت داخلی تخم

تر ناشی از تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی است. های مربوط به آن بیشی موردبررسی روند کاهشی داشته و نوساندوره

 یفزایشی طی دورهمرغ دارای روند اای دولت به تولیدکنندگان تخمشده انتقاالت بودجهبا توجه به مقادیر محاسبه

دهد که باوجود نشان می (SCTکاالیی تولیدکنندگان ) های انتقالی تکاین، میزان پرداخت موردنظر است. افزون بر

ای دولت به تولیدکنندگان آن در ای دولت، مجموع قیمت حمایتی بازار این محصول با انتقاالت بودجههای بودجهحمایت

ای هشده است. همچنین میانگین شاخص پرداختولیدکنندگان مالیات پنهان گرفتهها منفی است و از تتر سالبیش

 است. -19/9011برابر با  1940-20ی مرغ در دورهکاالیی تولیدکنندگان تخم انتقالی تک

ــر   توان گفت،  با عنایت به نتایج در مجموع می                    ــول تخم      در مطالعه حاضـ مرغ با   حمایت از تولیدکنندگان محصـ

شاخص پرداخت    ستفاده از  سی قرار گرفت. یافته SCTکاالیی تولیدکنندگان ) های انتقالی تکا صل از  ( موردبرر های حا

شان می  ست. با   دهد که از تولیدکنندگان این محصول طی دوره پژوهش ن شده ا ی زمانی مورد نظر مالیات پنهان گرفته 

ــت. همچنین قیمت حمایتی بازار  دگان تخمای دولت به تولیدکنناین حال انتقاالت بودجه ــی اس مرغ دارای روند افزایش

 ی موردبررسی روند کاهشی داشته است.این محصول در طول دوره

 شود:آمده پیشنهادهای زیر ارائه میدستبا توجه به نتایج به

 ردکنندگان این محصول و با دمرغ و اعمال سیاست مالیات پنهان از تولینظر به حمایت منفی از تولیدکنندگان تخم  .1

که  هاییرسد افزایش حمایت از این کاال باید از راه برگزیدن سیاستنظر گرفتن اهمیت آن در رژیم غذایی، به نظر می

ای اجرا صورت گستردهها بهشود بیمه مرغداریهزینه تولید را کاهش دهد صورت گیرد. برای این منظور پیشنهاد می

آسانی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد. در این راستا گسترش های ضروری در مواقع موردنیاز بهوامشود. همچنین اعطای 

 تواند مؤثر باشد.اعتبارات خرد می
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ه ای مانند آنچهای بودجهشود حمایتنظر گرفتن هدف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیشنهاد می با در  .9

اساس استانداردهای حفاظتی، مقیاس تولید و  های مستقیم برشود )پرداختتولیدکننده اعمال میدر کشورهای عمده 

 های قیمتی شود.تدریج جایگزین حمایت...( به

 شورک تجاری ساختار مرغ از قیمت جهانی آن در کل این دوره تغییر تر بودن قیمت داخلی محصول تخم. با توجه به کم9

 افزایش را تولیدکندگان از وحمایت داخلی گشته هایقیمت افزایش باعث این محصول واردات در محدودیت ایجاد با

 .دهدمی

 مراجع -4

 شیر، گوساله، گوشت گاو گوسفند، گوشت) دامی محصوالت حمایتی هایشاخص و نسبی مزیت بررسی .1911جیران، ع.  [1]

 روستایی. توسعه و یاقتصاد کشاورزریزی، برنامه هایپژوهش مؤسسه وزارت جهاد کشاورزی، ، تهران؛(مرغتخم و مرغ گوشت

خانوارهای  غذایی امنیت بر کشاورزی بخش حمایتی هایسیاست . آثار1911موسوی محمدی، ح. و مهرابی بشر آبادی، ح.  [2]
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Evaluation of government’s supporting policies from egg producers in Iran 
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Abstract: 

      The agricultural sector in most developing countries has been under the impact of 

interventionist government policies aimed at supporting this sector compared to other 

sectors of the economy in recent decades. Supporting policies in agriculture was 

inevitable that their realization affects all segments of society and economic sectors. In 

the present study, supporting policies from egg producers have been studied during the 

period 1991-2012. Therefore Single Commodity Transfers index has been calculated 

during studied period. Based on our findings, government executes hidden tax policy for 

egg. The results also show that the Market Price Support for eggs is negative in all years 

and its decreasing. But the transfer of government funds to producers has been positive 

and has increased during the given period. As a result, supporting policies should be 

considered as one of the most important factors of this important product by policy 

makers. 

Key words: Egg, Government, Iran, Single Commodity Transfers index. 
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