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 ها در صنعت گوشت ایرانالگوی انتقال قیمت نهاده
       

 سپیده رواسی زاده دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

 سمانه خدابخشی کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی 

 حامد رفیعی استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

 د کشاورزی دانشگاه تهران خشایار قربانی دانشجوی کارشناس ارشد اقتصا

 الهام مهرپرور حسینی دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران 

 نرگس شاه نباتی دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران 

  

 s.ravasizadeh@ut.ac.irپست الکترونیکی: 

 

 چکیده 
حاظ تامین پروتئین مورد نیاز بدن پس از انواع نان، با توجه به اینکه در بین محصوالت کشاورزی، محصوالت گوشتی به ل

و دارای بیشترین  شیر و برنج، بیشترین مقدار مصرف سرانه در سبد مصرفی اقالم خوراکی، آشامیدنی و دخانیات داشته

( 21)%ای های خوراکی و دخانی برای یک خانوار شهری و بیشترین سه  هزینه( از ترکیب انواع هزینه22ای )%سه  هزینه

باشد. با استفاده از های خوراکی و دخانی برای یک خانوار روستایی می( از ترکیب انواع هزینه23پس از غالت و نان )%

فروشی ها به بازار خردهبه بررسی و ارزیابی چگونگی انتقال قیمت از بازار نهاده 1934ماه تا آبان 1981های ماهیانه داده

 گوشت بازار در قیمت نامتقارن انتقال دلیل به است. نتایج حاکی از آن است که، محصوالت گوشتی پرداخته شده 

مصرف توسط پرداختی قیمت اضافه محصول، شده تمام افزایش قیمت صورت در مرغ،گوشت گوسفند و گوشت گاو

 آورده،فر یشده تمام قیمت کاهش صورت در که حالی در است، بیشتر محصول تمام شده قیمت اضافه از کنندگان

بنابراین هرگونه  شوند می برخوردار کمتری قیمت کاهش از کنندگان گوشت مرغ،گوشت گوسفند و گوشت گاو مصرف

-سازی قیمتهای تولیدی محصوالت مذکور گردد)مانند سیاست آزادسیاستی که از سوی دولت سبب افزایش قیمت نهاده

کنندگان گردد و باعث کاهش رفاه مصرفاین محصوالت میهای خرده فروشی ها( به مقدار بیشتری سبب افزایش قیمت

گوشت مرغ، گوشت گوسفند و  بازارنهاده ها به بازار خرده فروشی ساختار در موجود های نارسایی به توجه می گردد. با

ه تنظی  های مربوط بگذاریشود دولت در سیاستپیشنهاد می است،  داده افزایش را بازار ی حاشیه که گوشت گاو ایران

  ها به میزان و سرعت انتقال قیمت ها در سطوح مختلف بازار توجه داشته باشد.بازار و سیاست های قیمتی و اجرای آن

 های گوشت، صنعت گوشت ایرانانتقال قیمت، نهاده ها:کلید واژه
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 مقدمه   -1

کنندگان، صادرکنندگان کاالهای مبادله های سطح درآمد کشاورزان،کنندههای محصوالت کشاورزی، مهمترین تعیینقیمت

تر و ناپایدارتر بودن قیمت محصوالت کشاورزی کنندگان هستند. با توجه به حساسکشاورزی و سطح رفاه اقتصادی مصرف

نسبت به قیمت کاالهای غیرکشاورزی تجزیه و تحلیل قیمت محصوالت کشاورزی، از نظر اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت 

-های اقتصادی و جهتها با اعمال سیاستدولت منبع این ناپایداری قیمت مربوط به عرضه، تقاضا و مداخله است. منشاء و

-. در سمت تقاضا، تغییر در قیمت کاالهای جانشین و مکمل، سطح درآمد مصرف]1[باشدهای سیاسی داخلی میگیری

-ها را تحت تاثیر قرار میمبود و یا مازاد تقاضا، قیمتکنندگان و جمعیت به تغییر تقاضا منجر شده و با به وجود آوردن ک

های بازاریابی باعث انتقال تابع ها،  تغییرات آب و هوایی و هزینهدهد. در سمت عرضه نیز تغییر فناوری تولید، قیمت نهاده

 شوند.عرضه و در نتیجه تغییر قیمت می

-ها به سرعت به سطوح گوناگون بازار منتقل میکنند، تغییر قیمتها تغییر پیدا در بازار رقابت کامل به هر علتی که قیمت

فروشی، های خردهشوند و انتقال قیمت متقارن است، بدین معنی که در صورت افزایش و یا کاهش قیمت مزرعه، قیمت

قیمت، افزایش  همچنین در صورت نبودن تقارن در انتقال. ]7[یابد بدون وقفه زمانی و به همان نسبت افزایش یا کاهش می

کند. به این ترتیب چگونگی انتقال قیمت به دلیل تاثیری که بر حاشیه بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کاال ایجاد می

ای دارد. لذا گذاری اهمیت ویژهگذارد، برای سیاستکنندگان میحاشیه بازار و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان و مصرف

 اند. فروشی پرداختهبه بررسی فرآیند انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار از مزرعه به خردهبسیاری از اقتصاددانان 

 آمار از استفاده با ایران، گوشت بازار ساختار در قیمت انتقال الگوی عنوان با پژوهشی در، ]7[(1946)حسینی و همکاران 

 تصحیح الگوی کارگیریبه و 1941-45 هایسال در مرغ گوشت فروشیخرده و کشتارگاه مرغداری، در هاقیمت هفتگی

 فروشیخرده تا مرغداری از و فروشیخرده تا کشتارگاه از کشتارگاه، تا مرغداری از مرغ گوشت قیمت انتقال چگونگی خطا،

 در و متقارن بلندمدت در کشور مرغ گوشت بازار سطوح تمام در قیمت انتقال که دهدمی نشان نتایج. است کرده بررسی

 که دهندمی نشان قیمت انتقال هایکشش. است نامتقارن کشتارگاه تا مرغداری از و فروشیخرده تا مرغداری از مدتکوتاه

 قیمت، کاهش که حالی در شوندمی منتقل فروشیخرده سطح به بیشتری شدت با مرغداری در زنده مرغ قیمت افزایش

 کنندگانمصرف مرغ، گوشت بازار در قیمت انتقال در تقارن عدم نتیجه رد .یابدمی انتقال بازار باالتر سطوح به کندیبه

 .آورندمی دستبه سود قیمت، نوسانات از بازاریابی عوامل و پرداخته فرآورده یشده تمام یهزینه از بیش قیمتی

 بررسی برای الگویی یرانا مرغ تخم بازار در قیمت انتقال الگوی عنوان با ایمطالعه در ، ]9[ (1943) حسینی و همکاران

 با و خطا تصحیح الگوی اساس بر قیمت، انتقال هایآزمون. است شده تدوین ایران تخم مرغ بازار در قیمت انتقال چگونگی

 الگوی برآورد از حاصل نتایج. است شده بررسی مرغتخم هاینهاده و محصول قیمت هفتگی هایداده از استفاده

 اما است متقارن بلندمدت در مرغ،تخم بازار در قیمت انتقال که دهدمی نشان 1944-45 یرهدو برای مطالعه اقتصادسنجی

 و مزرعه سطوح بین قیمت انتقال بلندمدت و مدتکوتاه هایکشش همچنین مطالعه این در. است نامتقارن مدتکوتاه در

 شده برآورد هایکشش. است شده برآورد مرغ،متخ فروشیخرده قیمت به هانهاده بازار از همچنین و مرغتخم فروشیخرده
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 سطح به هاقیمت کاهش به نسبت بیشتری سرعت با مزرعه، سر محصول و هانهاده قیمت هایافزایش که دهدمی نشان

 از بیشتری قیمت کنندگانمصرف مرغ،تخم بازار در قیمت انتقال فرایند در تقارن نبود دلیل به. میشوند منتقل فروشیخرده

 که میدهد نشان پژوهش این نتایج. میکنند منافعی کسب بازاریابی، هایبنگاه و پردازندمی محصول یتمام شده یمتق

 است. نبوده موفق ایران، مرغتخم بازار در قیمت هاینوسان کاهش در دولت هایسیاست

 کشاورزی، محصوالت غذایی یرهزنج در خوک گوشت قیمت انتقال عنوان با ایمطالعه در ،]5[(7444) شبروا و چچورا

 هایمدل در قیمت انتقال یافته تقلیل هایمدل و تئوریک هایمدل بر مبتنی را غذایی زنجیره در گوشت بازار ساختار

 بین ارتباط و ابداعات به سیستم العملعکس واریانس تجزیه و شوک اثرات تحلیل با سپس،. کردند مشخص خطا تصحیح

 در انحصار قدرت بازاررسانی فرآیندهای که هددمی نشان نتایج. دادند قرار تحلیل مورد را ترنیطوال مدت برای متغییرها

 .باشندمی مثبت هاواکنش تمامی و گرددبازمی تعادل به سرعت به سیستم که دهدمی نشان شوک تحلیل. دارد وجود خرید

 تغییرات که دهندمی نشان کشاورزی بازار در قیمت افقی انتقال عنوان تحت ایمطالعه در ،]1[(7417) اسپوزتی و لیستوری

 افزایش چگونگی مدلسازی. شده است هاقیمت افقی انتقال بیشتر تحلیل سبب 7442-44 هایسال در شده تجربه قیمتی

 باطاتارت محاسبه چگونگی و بازار اختالالت بر هاسیاست اثرات تحلیل برای هاقیمت خطی غیر رفتار و هاقیمت تغییرات

 . مورد بررسی قرار گرفته است کشاورزی غیر و کشاورزی بازار محصوالت بین

و  ]1[؛ ]9[اند اقتصاددانان بسیاری ساختار بازارها و فرآیند انتقال قیمت از مزرعه به خرده فروشی را مورد مطالعه قرار داده

های سرمزرعه مختلف سبب ایجاد تغییراتی در قیمتها های محصوالت کشاورزی نوسانات قیمت در دوره. در بازار نهاده]6[

طور مثال قیمت داخلی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ و نحوه تاثیرپذیری آنها بر اثر . به]5[و  ]7[گردد فروشی میو خرده

دهد انتقال مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج نشان می 1944-1941های مذکور در بازار جهانی برای دوره تغییر قیمت

گیرد در مقایسه با گوشت قرمز، به این معنی که بازار گوشت مرغ همبستگی قیمتی برای مرغ به مقدار بیشتری صورت می

فروشی هم بواسطه شدت و هم بواسطه . همچنین تغییرات قیمتی از سرمزرعه تا خرده]2[بیشتری با بازارهای جهانی دارد

برای مثال بررسی انتقال  .]3[و  ]4[نتقال در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است سرعت در تعیین تقارن و عدم تقارن ا

دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان قیمت در بازار شیر نشان می

های خرده فروشی تر به قیمتسریعهای تولیدکننده خیلی دهد که افزایش قیمت تولیدکننده نسبت به کاهش قیمتمی

ای عاملی در انتقال قیمت در محصوالت کشاورزی از سویی دیگر نوسانات قیمتی منطقه .]9[و  ]14[گردد منتقل می

 .]11[توان به عنوان عامل ایجاد کننده انتقال در نظر گرفت باشد بطوریکه نوسانات قیمتی را میمی

ای فروشی پرداخته و تاکنون مطالعهبه بررسی انتقال قیمت بین سطوح مزرعه به خرده مطالعات صورت گرفته در این زمینه

ها به سطح خرده فروشی نپرداخته است، در حالی که تغییرات بازار نهاده با تغییر در به بررسی انتقال قیمت از بازار نهاده

کنندگان دارد؛ به مازادهای تولیدکنندگان و مصرف ها وهای تولید و دسترسی به منابع تأثیر زیادی بر نوسان قیمتهزینه

های دامی، بازار این محصوالت نیز دچار تغییر شد و در سال با آزادسازی بخشی از یارانة نهاده 1941طوری که در سال 

افزایش تورم های انرژی تحت تآثیر قرار گرفت و با ها، بخش تولید با افزایش هزینهبا اجرای طرح هدفمندسازی یارانه 1943

 در سطح جامعه بروز پیدا کرد. 
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با توجه به اینکه در بین محصوالت کشاورزی، محصوالت گوشتی به لحاظ تامین پروتئین مورد نیاز بدن پس از انواع نان، 

و دارای  ]17[شیر و برنج، بیشترین مقدار مصرف سرانه در سبد مصرفی اقالم خوراکی، آشامیدنی و دخانیات داشته 

-های خوراکی و دخانی برای یک خانوار شهری و بیشترین سهم هزینه( از ترکیب انواع هزینه77ای )%ین سهم هزینهبیشتر

. ]19[باشد های خوراکی و دخانی برای یک خانوار روستایی می( از ترکیب انواع هزینه71( پس از غالت و نان )%74ای )%

الگوی مناسبی برای بررسی و ارزیابی  1935ماه تا آبان 1941ماهیانه  هایاین  پژوهش در نظر دارد با استفاده از داده

 فروشی محصوالت گوشتی ارائه دهد.ها به بازار خردهچگونگی انتقال قیمت از بازار نهاده

های تولید یک کیلو گوشت )گاو، گوسفند و مرغ( متعلق به از آنجا که در تولید محصوالت گوشتی بیشترین سهم از هزینه

دهنده این هزینه به ترتیب برای گوشت ( و بیشترین میزان اقالم تشکیل1خوراک محصوالت دامی بوده )جدول  ینه نهادههز

بنابراین در این پژوهش  . ]15[باشد گاو و گوسفند،  نهاده جو و سبوس و برای گوشت مرغ،  نهاده ذرت  و کنجاله سویا می

 شود.  فروشی پرداخته میها به بازار خردهین نهادهبه بررسی چگونگی انتقال قیمت از بازار ا

 

 درصد-های یک کیلوگرم محصوالت گوشتی تولیدی به تفکیک محصولسهم هزینه-1جدول 
 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات دامی

 ها مواد و روش -2

و گوشت )گاو، گوسفند و مرغ( متعلق به های تولید یک کیلاز آنجا که در تولید محصوالت گوشتی بیشترین سهم از هزینه

دهنده این هزینه به ترتیب برای گوشت ( و بیشترین میزان اقالم تشکیل1خوراک محصوالت دامی بوده )جدول  هزینه نهاده

بنابراین  .(9و  7)جداول  ]15[باشدگاو و گوسفند،  نهاده جو و سبوس و برای گوشت مرغ،  نهاده ذرت  و کنجاله سویا می

 شود. فروشی پرداخته میها به بازار خردهر این پژوهش به بررسی چگونگی انتقال قیمت از بازار این نهادهد

 

 

 

  

 درصد-پرواری و سهم هر کدام از اقالم در آنترکیب خوراک گوسفند و گوساله -2جدول

 مرغ زنده گوشتی گوساله پرواری گوسفند پرواری نوع هزینه/ نوع دام

 6/62 2/22 41 خوراک

 2/15 - - روزهخرید جوجه یک

 7/3 3/74 7/19 نیروی کار

 9/5 5/4 3/1 دارو، درمان و سموم

 7/5 5/4 1/1 سوخت، آب و برق

 - 1/4 1/7 ولیه به دامداریحمل دام ا

 144 144 144 کل
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 اقالم تشکیل دهنده سهم در خوراک گوسفند سهم در خوراک گاو

64 14 

 یل دهندهاقالم تشک سهم

 کنسانتره

 جو داخلی 54

 جو خارجی 1

 سبوس 94

 مالس 1

 کنجاله تخم پنبه 1

 تفاله چغندرقند 4

 ضایعات کشاورزی 1

 ویتامین و امالح 71/4

 کلسیم و فسفر 71/4

 اوره 1

 پرمیکس دامی 1/4

 جمع 144

 یونجه 94 94

 کاه 74 14

 وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات دامی ماخذ:

 درصد-مرغ گوشتی و سهم هریک از اقالم در آن ترکیب دان -9جدول

 اقالم تشکیل دهنده سهم اقالم تشکیل دهنده سهم

 ذرت وارداتی 54 ویتامین و امالح )مکمل( 1/4

 ذرت داخلی 74 کلسیم و فسفر 1

 پودر ماهی وارداتی 1 نمک و صدف 9/1

 پودر ماهی داخلی 1 میتونین 15/4

 کنجاله سویا وارداتی 71 لیزنین 46/4

 کنجاله سویا داخلی 14 جمع 144

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات دامی

ن توان وجود عدم تقارن را آزمون و میزان آن را تعییهای مهم در حوزه انتقال قیمت این است که چگونه مییکی از پرسش

های گذشته از آن استفاده شده است، آزمونی است که توسط هاک هایی که به گونه گسترده در پژوهشکرد. یکی از آزمون

نشان دادند که آزمون هاک با  ]11[( 1336تاوبادل و فالبوش ) -کرامونارائه شد. نخستین بار وون 1322در سال 

توان از آن راین، آنها یک الگوی تصحیح خطا پیشنهاد کردند که میهای قیمت ناسازگار است. بنابانباشتگی بین سریهم

ای که برای بررسی چگونگی انباشته استفاده کرد. آزمون آستانههای قیمت همبرای آزمون انتقال نامتقارن قیمت میان سری

 معرفی شد. ]16 [ (1349رود، نخستین بار توسط تانگ )انتقال قیمت به کار می
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باشد. کننده در نوع آزمون مورد استفاده برای بررسی چگونگی انتقال قیمت میتغیرهای قیمت، عاملی تعیینانباشتگی مهم

 شود.( بیان می1با متغیرهای توضیحی الگو به صورت الگوی )1فروشی گوشت گوسفند انباشتگی بین قیمت خردهالگوی هم

(1)  
به ترتیب میانگین وزنی قیمت یک  SPو  BPوشت گوسفند، فروشی یک کیلوگرم گقیمت خرده tRP(، 1در الگوی )

متغیر  sDمتغیر موهومی تغییرات ماهانه قیمت گوشت گوسفند در دوره مورد بررسی و  mD کیلوگرم جو و سبوس و 

دهند. سیاست تنظیم بازار موهومی شکست ایجاد شده طی یک دوره چند ماهه در قیمت گوشت گوسفند را نشان می

اجرا شد. بنابراین متغیر موهومی سیاست تنظیم  1947تصویب، اما در عمل از اردیبهشت  1941ر آذر سال گوشت مرغ د

ارزش صفر و برای مشاهدات ابتدای خرداد  1947تا پایان اردیبهشت  1941بازار گوشت مرغ، برای مشاهدات ابتدای مهر 

صوص به گوشت مرغ لحاظ شده است. متغیر ، ارزش یک گرفته است و در الگوی مخ1935تا پایان شهریور  1947

RF,TECT (، الگوی اقتصادسنجی انتقال 1انباشته است. با استفاده از اجزای خطای به دست آمده از الگوی )جزء اخالل هم

 ( است.7فروشی برای آزمون تصحیح خطا، به صورت الگوی )قیمت از مرغداری تا خرده

(7

) 
 

فروشی گوشت گوسفند را نسبت به دوره قبل نشان ست که تغییرات قیمت خردها (، 7در الگوی )

های به ترتیب متغیر افزایش و کاهش قیمت گوشت گوسفند در دوره جاری و دوره  و  دهد.می

تعداد  L1های قبل و ه جاری و دوره، ضرایب متغیر افزایش در قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در دور قبل است. 

طول  L2 های قبل وضرایب متغیر کاهش در قیمت گوشت گوسفند در دوره جاری و دوره های این متغیر است. وقفه

 و های آنها، مقادیر مطلق افزایش و کاهش قیمت جو و وقفه  و این متغیر است.  وقفه

ضرایب این  و  ،  ،  های آنها هستند. مقادیر مطلق افزایش و کاهش قیمت سبوس و وقفه 

یمت متغیر موهومی تغییرات ماهانه ق mDهای این متغیرها هستند. طول وقفه L6و  L3 ،L4 ،L5های آنها و متغیر و وقفه

متغیر موهومی شکست ایجاد شده طی یک دوره  sDباشد. ضریب این متغیر می و  گوشت گوسفند در دوره مورد بررسی

نخستین وقفه  و  باشد. متغیرهای ضریب این متغیر می و چند ماهه در قیمت گوشت گوسفند 

اند و انباشته در رابطه بلندمدت متغیرهای الگو هستند که به دو فاز غیرمنفی و منفی تقسیم شدههممقادیر اجزای اخالل 

 نیز جزء اخالل است. ضرایب این متغیرها هستند.  و  

ت، سرعت انتقال قیمت و چگونگی انتقال ( سه آزمون برای ارزیابی بزرگی انتقال قیم7با استفاده از ضرایب برآوردی الگوی )

 :]12 [شودمدت استفاده میها به قیمت گوشت گوسفند در بلندمدت و کوتاهقیمت نهاده

                                                           
 تمامی مراحل برای هر سه نوع گوشت مرغ، گوسفند و گاو محاسبه شده است لیکن به منظور توضیح روش تحقیق، صرفا گوشت گوسفند در مقاله 1

 آورده شده است.
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(9) H0:   

(5) H0: , ,…..,  

(1) H0:   

گیرد. درستی این فرضیه نتقال قیمت نهاده به قیمت گوشت گوسفند انجام می( برای ارزیابی تقارن در بزرگی ا9آزمون )

های دهد که مقادیر یکسان کاهش و افزایش قیمت نهاده، به واکنش یکسانی )اما در جهت مخالف( در قیمتنشان می

 د.ها وجود دارشود. به بیان دیگر تقارن در بزرگی انتقال قیمتفروشی گوشت گوسفند منجر میخرده

ها به یک اندازه های قیمت نهاده در همه دورهها و کاهش( به معنای آن است که افزایش5پذیرفتن فرضیه صفر در آزمون )

نظر از جهت تغییر )افزایش یا کاهش( شود. همچنین، اثر تغییر قیمت نهاده، صرففروشی محصول منتقل میبه قیمت خرده

فروشی محصول مشاهده شود. بنابراین پذیرفتن این فرضیه به این خردهکشد تا در سطح مدت زمانی مشخص طول می

 معناست که سرعت انتقال تغییرات قیمت، متقارن است.

مدت را نیز نشان ( افزون بر فرضیه تقارن در بزرگی انتقال قیمت، فرضیه انتقال متقارن قیمت در کوتاه9آزمون رابطه )

دهد. در این رابطه، فرضیه برابر بودن ضرایب رن قیمت را در بلندمدت نشان می(، فرضیه انتقال متقا1دهد. رابطه )می

کند که هر گونه انحراف منفی و یا غیرمنفی گیرد. این فرضیه بیان میاجزای تفکیک شده تصحیح خطا مورد آزمون قرار می

 .]9[ییرات قیمت محصول دارد از رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نهاده و محصول، اثر یکسان و متقارنی بر تغ

 گیری  بندی و نتیجهجمع -9

گاو ها به بازار خرده فروشی محصوالت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشتدهبرای برآورد الگوی انتقال قیمت از بازار نها

استفاده شد. به  1935ن تا آبا 1941ی فروردین ها  در دورههای آنهای ماهانه قیمت این محصوالت و نهادهایران از داده

مرغ، گوشتبازار گوشت در قیمت انتقال چگونگی آزمون برای منظور  برآورد الگو و استفاده از رهیافت تصحیح خطا برای

محصوالت و قیمت   فروشی خرده قیمت هایسری بین انباشتگی هم یرابطه و پایایی آزمون گاو نخستگوسفند و گوشت

 .هستند انباشته هم دیگر یک درسطح و با پایا یادشده، هایسری که داد نشان هاآزمون یجهنتی .ها صورت گرفتنهاده

بازار خرده فروشی  به هانهاده از بازار قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو الگوی انتقال برآورد ینتیجه

 است.( ارائه شده 6( تا)5) جداول محصوالت مذکور بر اساس رهیافت تصحیح خطا در

 توضیحی متغیرهای که دهدمی نشان متغیرها ضرایب معناداری الگو این شود، در( مالحظه می5همان طور که در جدول )

 متغیرهای ترینمهم که دهدمی نشان این جدول دهند. اعدادمی توضیح خوبی به را وابسته تغییرات متغیر الگو، در شده وارد

کاهش  ی قبل،ی قبل و دو دورهدوره در ذرت قیمت افزایش و کاهش  مرغ،گوشت وشیفر قیمت خرده تغییرات بر اثرگذار

تعادلی بلندمدت،  یرابطه اخالل اجزای غیرمنفی و منفی ، مقادیری قبلی قبل و دو دورهسویا در دوره یقیمت کنجاله

 قیمت افزایش باشند. متغیرهایمی ها و متغیر روندسازی قیمتهای تنظیم گوشت مرغ و آزادمتغیرهای موهومی سیاست

 اثر این میزان اما دارند، اثر مرغ گوشت فروشی خرده قیمت تغییرات بر اگرچه ی قبل،ی قبل و دو دورهسویا دوره ی کنجاله

از میان متغیرهای ذکر شده کاهش در قیمت سویا  .شود آماری نظر از متغیرها این داری معنی به منجر که حدی نیست در

 اولیه هدف برخالف دیگر، بیان های دولت اثر مثبتی بر قیمت خرده فروشی گوشت مرغ دارند. بهی قبل سیاسترهدر دو
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 نیز تشدید را آن بلکه است نداده کاهش را کاال این قیمت نوسانات تنها نه سیاست این اتخاذ مرغ، گوشت بازار تنظیم سیاست

 قیمت های سری بنابراین دارند. منفی عالمت اخالل، جزء غیرمنفی و منفی مقادیر ی وقفه متغیرهای ضرایب است نموده

 تعادلی ی رابطه از انحراف هرگونه و دارند همگرایی به تمایل بلندمدت در این کاال، تولید های نهاده قیمت با فروشی خرده

 جی انتقال قیمت گوشت مرغ ایراناقتصادسن الگوی برآورد از حاصل نتایج .گردد می جبران بعدی های دردوره بلندمدت

 مرغگوشتفروشی  خرده بازار به هابازار نهاده از هاقیمت انتقال سرعت و بزرگی گوشت مرغ ایران، بازار در که دهدمی نشان

 قیمت در بلند مدت متقارن نیست. همچنین انتقال  است. درکوتاه مدت نامتقارن

 

 فروشیها به بازار خردهز بازار نهادهالگوی انتقال قیمت گوشت مرغ ا -4جدول 

 ی قبلفروشی گوشت مرغ نسبت به دورهمتغیر وابسته: تغییر قیمت خرده  

 سطح معناداری tآمارة  کشش ضریب متغیر نام متغیر

 کمتر از یک درصد 10.62 3.311- 541/47 عرض از مبدا

 زیک درصدکمتر ا 9.382- 0.9154- 1/5326- کاهش در قیمت ذرت بایک وقفه

 کمتر از پنج درصد 2.072- 0.1522 0/28435- افزایش در قیمت ذرت با یک وقفه

 کمتر از یک درصد 4.479- 0.2262- 0/38090- کاهش در قیمت ذرت با دو وقفه

 کمتر از یک درصد 9.874- 1.0334 1/7349- افزایش در قیمت ذرت با دو وقفه

 بی معنی 1.108 0.0919- 0/069537 افزایش در قیمت سویا بایک وقفه

 کمتر از یک درصد 7.111 0.7322 0/52353 کاهش در قیمت سویا با یک وقفه

 بی معنی 0.4647 0.0457- 0/026633 افزایش در قیمت سویا با دو وقفه

 کمتر از یک درصد 5.193- 0.3271- 0/19091- کاهش در قیمت سویا با دو وقفه

 کمتر از یک درصد 14.16- 1.8479- 0.26065- ه تعادلی بلندمدتمقادیر غیر منفی جزء اخالل رابط

 کمتر از یک درصد 13.04- 1.7345 0/27912- مقادیر منفی جزء اخالل رابطه تعادلی بلندمدت

 پنج درصد 1.914 0.2507- 133/65 متغیر موهومی سیاست تنظیم  بازارگوشت مرغ

 کمتر از یک درصد 5.815 0.9236- 417/21 هامتغیر موهومی آزادسازی قیمت

 بی معنی 0.5045 1.8577 3/6594- متغیر روند

 R2 0/2416ضریب تعیین 

 1/72 دوربین واتسون

 رد می شود آزمون تقارن در انتقال قیمت در بلند مدت

 رد می شود آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت در کوتاه مدت.

 ی شودرد م آزمون بزرگی انتقال قیمت در کوتاه مدت

 مأخذ: یافته های مطالعه

 توضیحی متغیرهای که دهدمی نشان متغیرها ضرایب معناداری الگو این شود، در( مالحظه می1همان طور که در جدول )

 متغیرهای ترینمهم که دهدمی نشان این جدول دهند. اعدادمی توضیح خوبی به را وابسته تغییرات متغیر الگو، در شده وارد

افزایش و کاهش  ی قبل،ی قبل و دو دورهدوره در قیمت جو کاهش گوشت گوسفند، فروشی قیمت خرده تغییرات بر راثرگذا

تعادلی بلندمدت،  یرابطه اخالل اجزای غیرمنفی و منفی مقادیر ی قبل،ی قبل و دو دورهقیمت سبوس گندم در دوره

باشند. از میان متغیرهای ذکر شده کاهش در قیمت جو در می ها و متغیر روندموهومی سیاست آزاد سازی قیمت متغیرهای
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 ی قبل اثر مثبتی بر قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند دارند. بهی قبل وکاهش در قیمت سبوس گندم در دو دورهدوره

ده های خرها سبب کاهش قیمتآزاد سازی قیمت در رابطه با گوشت گوسفند سیاست  گوشت مرغ، برخالف دیگر، بیان

 های سری بنابراین دارند. منفی عالمت اخالل، جزء غیرمنفی و منفی مقادیر ی وقفه متغیرهای ضرایب .فروشی شده است

 ی رابطه از انحراف هرگونه و دارند همگرایی به تمایل بلندمدت در این کاال، تولید های نهاده قیمت با فروشی خرده قیمت

اقتصادسنجی انتقال قیمت گوشت مرغ  الگوی برآورد از حاصل نتایج.گردد می نجبرا بعدی های دردوره بلندمدت تعادلی

گوشت فروشی  خرده بازار به هابازار نهاده از ها قیمت انتقال سرعت و بزرگی گوشت مرغ ایران، بازار در که دهدمی نشان ایران

  رن نیست.همچنین انتقال قیمت در بلند مدت متقا است. در کوتاه مدت نامتقارن گوسفند

 فروشیها به بازار خردهالگوی انتقال قیمت گوشت گوسفند از بازار نهاده -3جدول                        
 ی قبلفروشی گوشت گوسفند نسبت به دورهمتغیر وابسته: تغییر قیمت خرده  

 سطح معناداری tآمارة  کشش ضریب متغیر نام متغیر

 کمتر از یک درصد 7.486- 5.723-       335/10- عرض از مبدا

 کمتر ازیک درصد 16.46 7.8019-      6/1068 کاهش در قیمت جو بایک وقفه

 بی معنی 1.771- 0.4107-      0/32097- افزایش در قیمت جو با یک وقفه

 کمتر از یک درصد 4.316- 0.9697      0/75065- کاهش در قیمت جو با دو وقفه

 بی معنی 1.311 0.3750      0/28945 و وقفهافزایش در قیمت جو با د

 کمتر از یک درصد 9.716 2.2655      2/4017 افزایش در قیمت سبوس گندم با یک وقفه

 کمتر از یک درصد 5.816- 1.7286      1/8690- کاهش در قیمت سبوس گندم با یک وقفه

 کمتر از یک درصد 5.551- 1.4151-      1/3677- افزایش در قیمت سبوس گندم با دو وقفه

 کمتر از یک درصد 10.03 1.9756-      1/8967 کاهش در قیمت سبوس گندم با دو وقفه

 کمتر از یک درصد 16.87- 8.4082 0/041484- مقادیر غیر منفی جزء اخالل رابطه تعادلی بلندمدت

 کمتر از یک درصد 8.701- 1.4029-      0/25503- مقادیر منفی جزء اخالل رابطه تعادلی بلندمدت

 کمتر از یک درصد 15.82- 13.2340-       2140/8- هامتغیر موهومی سیاست آزادسازی قیمت

 کمتر از یک درصد 14.29 11.3412          8/0008 متغیر روند

 R2 0/1934ضریب تعیین 

 1/7355 دوربین واتسون

 رد می شود آزمون تقارن در انتقال قیمت در بلند مدت

 رد می شود آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت در کوتاه مدت.

 رد می شود آزمون بزرگی انتقال قیمت در کوتاه مدت

 های مطالعهمأخذ: یافته

 توضیحی متغیرهای که دهدمی نشان متغیرها ضرایب الگو معناداری این شود، در( مالحظه می6همان طور که در جدول )

 متغیرهای ترینمهم که دهدمی نشان این جدول دهند. اعدادمی توضیح خوبی به را وابسته ات متغیرتغییر الگو، در شده وارد

کاهش قیمت جو در دو  ی قبل،دوره در قیمت جو افزایش و کاهش  گوشت گاو، فروشی قیمت خرده تغییرات بر اثرگذار

 اخالل اجزای غیرمنفی و منفی مقادیر ی قبل،ورهی قبل و دو دافزایش و کاهش قیمت سبوس گندم در دوره ، ی قبلدوره
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باشند. از میان متغیرهای ذکر شده کاهش و افزایش در ها میموهومی آزاد سازی قیمت تعادلی بلندمدت، متغیر یرابطه

  هاسازی قیمتهای آزادی قبل و سیاستی قبل و دو دورهی قبل، افزایش قیمت سبوس گندم در دورهقیمت جو در دوره

 عالمت اخالل، جزء غیرمنفی و منفی مقادیر ی وقفه متغیرهای ضرایب . اثر مثبتی بر قیمت خرده فروشی گوشت گاو دارند.

 دارند همگرایی به تمایل بلندمدت در این کاال، تولید های نهاده قیمت با فروشی خرده قیمت های سری بنابراین دارند. منفی

اقتصادسنجی  الگوی برآورد از حاصل نتایج. گردد می جبران بعدی های دردوره بلندمدت لیتعاد ی رابطه از انحراف هرگونه و

 به هابازار نهاده از ها قیمت انتقال سرعت و بزرگی گوشت گاو ایران، بازار در که دهدمی نشان گاو ایران انتقال قیمت گوشت

 انتقال قیمت در بلند مدت متقارن نیست. همچنین است. در کوتاه مدت نامتقارن فروشی این محصول خرده بازار

 فروشیها به بازار خردهالگوی انتقال قیمت گوشت گاو  از بازار نهاده -6جدول                  
 ی قبلفروشی گوشت گاو نسبت به دورهمتغیر وابسته: تغییر قیمت خرده  

 سطح معناداری tآمارة  کشش ضریب متغیر نام متغیر

 بی معنی 1.797- 0.794-       117/10- عرض از مبدا

 کمتر ازیک درصد 13.86 3.5605-      7/0187 کاهش در قیمت جو بایک وقفه

 کمتر از یک درصد 8.948 1.5506      3/0524 افزایش در قیمت جو با یک وقفه

 یک درصد 2.456- 0.2410      0/46978- کاهش در قیمت جو با دو وقفه

 بی معنی 1.853- 0.2255-      0/43825- با دو وقفه افزایش در قیمت جو

 کمتر از یک درصد 7.704- 1.5161      4/1285- کاهش در قیمت سبوس گندم با یک وقفه

 کمتر از یک درصد 3.966- 0.6812-      1/8187- افزایش در قیمت سبوس گندم با یک وقفه

 کمتر از یک درصد 0.2901- 0.0411 0/099403- کاهش در قیمت سبوس گندم با دو وقفه

 کمتر از یک درصد 7.596 1.2469      3/0353 افزایش در قیمت سبوس گندم با دو وقفه

 کمتر از یک درصد 13.86- 3.7725 0/17323- مقادیر غیر منفی جزء اخالل رابطه تعادلی بلندمدت

 کمتر از یک درصد 10.81- 1.7853-      0.35890- مقادیر منفی جزء اخالل رابطه تعادلی بلندمدت

 بی معنی 0.8438 0.1906       91/638 متغیر موهومی تنظیم بازار گوشت گاو

 کمتر از یک درصد 4.352 0.7698       313/61 هامتغیر موهومی آزادسازی قیمت

 کمتر از یک درصد 9.206- 4.2559-      7/5614- متغیر روند

 R2 0/2302ضریب تعیین 

     1/6246 اتسوندوربین و

 رد می شود آزمون تقارن در انتقال قیمت در بلند مدت

 رد می شود آزمون تقارن در سرعت انتقال قیمت در کوتاه مدت.

 رد می شود آزمون بزرگی انتقال قیمت در کوتاه مدت

 مأخذ: یافته های مطالعه

 افزایش قیمت صورت در مرغ،گوشت گوسفند و گوشت گاو شتگو بازار در قیمت نامتقارن انتقال دلیل به شد، بیان آنچه بنابر

 که حالی در است، بیشتر محصول تمام شده قیمت اضافه از کنندگانمصرف توسط پرداختی قیمت اضافه محصول، شده تمام

 قیمت کاهش از کنندگان گوشت مرغ،گوشت گوسفند و گوشت گاو مصرف فرآورده، یشده تمام قیمت کاهش صورت در
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های تولیدی محصوالت بنابراین هرگونه سیاستی که از سوی دولت سبب افزایش قیمت نهاده شوند می برخوردار کمتری

های خرده فروشی این محصوالت می ها( به مقدار بیشتری سبب افزایش قیمتسازی قیمتمذکور گردد)مانند سیاست آزاد

بازارنهاده ها به بازار خرده  ساختار در موجود های رسایینا به توجه کنندگان می گردد. باگرددو باعث کاهش رفاه مصرف

پیشنهاد می شود دولت در  است،  داده افزایش را بازار ی حاشیه که گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو ایران فروشی

ت ها در سطوح ها به میزان و سرعت انتقال قیمهای مربوط به تنظیم بازار و سیاست های قیمتی و اجرای آنگذاریسیاست

ها سازی اطالعات قیمتچنین شفافها رفاه اجتماعی کاهش نیابد. هممختلف بازار توجه داشته باشد. تا در اثر این سیاست

ها و محصوالت در سطح خرده فروشی می تواند گام موثری در راستای کاهش و یا در سطوح مختلف بازار از جمله نهاده

هایی که منجر های قیمت باشد. همچنین  تدوین و اجرای سیاستو عدم تقارن در انتقالحتی حذف حاشیه های بازاریابی 

تواند سبب کاهش نارسایی ها در های تولیدی گوشت مرغ،  گوشت گوسفند و گوشت گاو می شود، میبه ثبات قیمت نهاده

گوشت مرغ، گوشت فروشی محصوالت ساختار بازار محصوالت گردد. همان طور که مالحظه شد، قیمت خرده

گیرد. بنابراین باید توجه داشت که آثار های قبل نیز قرار میگوسفند،گوشت گاو تحت تاثیر قیمت نهاده  های تولید دوره

ها و تصمیمات دولت بسیار گذاریهای تولیدی ممکن است تا چند دوره باقی بماند، که در سیاستهای نهادهتغییرات قیمت

 باشد.حائز اهمیت می
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