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قيمت محصوالت کشاورزي يکي از مهمترين ابزارهاي تخصيص منابع در اقتصاد ملي است و نيز نقش تعيين                  

سياست هاي قيمتي از مهمترين سياست هاي ايران در بخش            .  کننده اي در اقتصاد کشاورزي کشورها دارد        

 کشاورزي است که هزينه ها و حاشيه بازار را          مسئله مهم ديگر چگونگي انتقال قيمت کاالهاي       .  کشاورزي است 

بنابراين برخي از سياست هاي قيمتي مي تواند بر هزينه و حاشيه بازار اثر                 .  مستقيماً تحت تأثير قرار مي دهد     

اهميت مسئله انتقال نامتقارن قيمت و آثار آن بر حاشيه بازار در صنعت گوشت مرغ ايران و                    .  نامطلوبي بگذارد 

 اين صنعت در توليد، اشتغال و سرمايه گذاري در بخش کشاورزي مطالعه حاضر را ضروري                   سهم قابل توجه  

نتايج .  در اين مطالعه نحوه انتقال قيمت از توليدکننده به مصرف کننده اين کاال بررسي گرديده است               .  ساخته است 

يمت توليدکننده کامالً به    نشان داده است که در حاليکه افزايش ق         )  آمار ماهانه   (١٣٧٧  ‐٨١مطالعه براي دوره    

مصرف کننده منتقل مي شود اما کاهش قيمت به طور کامل منتقل نمي شود و انتقال نامتقارن قيمتي در کوتاه مدت                    

اين موضوع باعث ايجاد فرصتي براي واسطه ها مي گردد تا در جهت             .  و بلندمدت در اين صنعت تأييد مي شود       

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که سياست هاي حمايت قيمتي مانند          .  دکسب سودي باالتر از حد معمول عمل کنن       

قيمت تضميني و تعرفه واردات به عنوان ابزار انتقال کامل قيمت به توليدکنندگان اين صنعت گزينه هاي مناسبي                   

 . نيستند
 

  انتقال نامتقارن قيمت، حاشيه بازار، صنعت گوشت مرغ: واژه هاي کليدي

 
 مقدمه

خاص محصوالت کشاورزي مانند پايين بودن          ويژگيهاي  
کشش قيمتي عرضه و تقاضا، عدم امکان ذخيره سازي به مدت            
طوالني و در نتيجه نوسانات قيمت اين کاالها از يک سو و نقش             
مهم محصوالت اين بخش در تأمين مواد اوليه مورد نياز ساير              
صنايع و همچنين تأمين امنيت غذايي جامعه از سوي ديگر              

 گرديده است که بخش کشاورزي همواره مورد حمايت           موجب
با اعمال   .  )١٥  (سياستگزاران و برنامه ريزان کشور باشد          

هاي متعدد حمايتي، بازار اين محصوالت مورد مداخله           سياست
 و افزايش   عرضهاين مداخالت غالباَ با هدف رشد        .  گيرد قرار مي 

 با  چنين هم سطح درآمد توليدكنندگان كشاورزي و رفاه آنان و        

  گرفته است  انجام مصرف كنندگان مواد غذايي      از   حمايت هدف
غالب مداخالت دولت در بخش كشاورزي از          .  )١١،  ٣،  ٢،  ١(

طريق دخالت در بازار محصوالت كشاورزي و نهاده هاي مورد نياز 
 .پذيرد مي تنظيم قيمت آنها صورت واين بخش 

هاي دولت   اي از اعمال دخالت    صنعت مرغداري ايران نمونه   
اين صنعت به چند دليل از جمله دارا        .  در بخش کشاورزي است   
گذاري پس از صنعت پتروشيمي در ايران،  بودن رتبه دوم سرمايه

  درصد نيروي کار بخش کشاورزي در اين صنعت          ۴/۱۱اشتغال  
 درصد از ارزش افزوده زيربخش      ۲۱و دارا بودن حدود     )  ۱۳۸۲(

توجه خاص سياستگزاران بوده    همواره مورد   )  ۱۳۸۱(دام و طيور    
به طوري که دولت پيوسته در بازار محصوالت اين صنعت          .  است
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مداخله کرده و عملکرد کالسيک سازوکار قيمت را تحت تأثير            
از ميان محصوالت اين صنعت نيز گوشت مرغ به         .  قرار داده است  

 درصد از نياز پروتئيني سرانه کشور و         ۵/۲۲خاطر تأمين حدود    
و )  ۱۳۸۱( هزار تن در سال        ۹۵۰ليدي بالغ بر     نيز حجم تو   

از اهميت ويژه اي    )  ۱۹۹۹(داشتن رتبه سيزدهم توليد جهاني       
 . برخوردار است

هاي دخالت دولت در صنعت گوشت       يکي از مهمترين عرصه   
هاي قيمتي است که هم براي محصول و هم براي            مرغ، سياست 

هاي   استسي  اگرچه نقطه آغاز   .  گردد هاي آن اعمال مي      نهاده
توان به مقطع خاصي از زمان نسبت داد و اين               دولت را نمي   

اند اما براي    ها از چند دهه گذشته همواره مطرح بوده          سياست
مورد    به بعد همواره   ۵۰هاي   گذاري از سال   قيمتگوشت مرغ،   

 هر کيلو مرغ زنده و      برايو قيمت اين كاال     بوده است   دولت  نظر  
تثبيت  ريال   ۱۴۵ و   ۱۲۰ ترتيب   مرغ کشتار شده آماده طبخ به     

 از طرف ديگر دولت با تحويل جوجه يكروزه گوشتي            ه و گرديد
هاي مورد نياز     ريال و تحويل ساير نهاده      ٢٥به قيمت هر قطعه     

ي سعي در تشويق توليدكنندگان به پيروي        ا يارانههاي   به قيمت 
هاي   هر چند طي سال      .ه است هاي تعيين شده نمود      از نرخ 

 ه است هاي مصوب روي داد     اتي جزيي در قيمت    مختلف تغيير 
 ۶۰دهه  هاي مبتني بر تثبيت قيمت تقريباً تا پايان          ولي سياست 

هاي اصلي    نهاده ،طي اين دوران  .   ادامه يافت  ۷۰دهه  و اوايل   
هاي مربوط تهيه و در قبال دريافت        پرورش طيور توسط دستگاه   

ن تعهداتي مبني بر تحويل گوشت طبق ضوابطي خاص، در بي            
 .شد مرغداران توزيع مي

البته نظارت و مراقبت بر انجام تعهدات و رعايت ضوابط               
 ه است تعيين شده توسط توليدكنندگان كاري بسيار مشكل بود        

هاي توليد شده به صورت قاچاق و        به طوري كه درصدي از مرغ     
هايي باالتر، در     نرخ رايهاي تعيين شده و ب      خارج از چارچوب  
هاي داخلي معاونت     براساس گزارش  .رسيد  مي بازار آزاد به فروش   

براي نيمه اول دهه    امور دام وزارت جهاد كشاورزي، اين درصد         
 درصد بوده   ٣٠  تا  ٢٠ حدود   ۷۰نيمه دوم دهه     و   ١٠ حدود   ۶۰
هايي   با فراز و نشيب    ٧٠ها، تا سال     سياست تثبيت قيمت  .  است

گوشت  سياست آزادسازي    ٧٠اوايل سال    تا اينکه در     ادامه يافت 
بي ترديد اين مداخالت   .  مرغ در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد       

اثرات گسترده اي در كيفيت و كميت توليد، عرضه، تقاضا و               
يكي از مسائلي كه        .اين محصول گذاشته است       بازارحاشيه  

همواره در بازاررساني محصوالت كشاورزي در كشورهاي در حال  
تالف قيمت توليدكننده   توسعه و ازجمله ايران مطرح مي باشد اخ      

ميزان .  گويند»  حاشيه بازار « که به آن       و مصرف كننده است   
بستگي زيادي به نوع كاال،       و حاشيه بازار      خدمات بازاريابي    

، زيرساختها، کميت و     ويژگي هاي مصرف كنندگان، ساختار بازار    
 مكان و زمان عرضه        ها، سيستم حمل و نقل،        کيفيت جاده 
ا توجه به ماهيت محصول مورد مطالعه،        بنابراين ب  .محصول دارد 

 برخوردار خاصيهزينه خدمات بازاريابي و حاشيه بازار از اهميت    
اهميت حاشيه بازار وقتي بيشتر مشخص مي شود که اثر           .  است

افزايش يا کاهش قيمت توليدکننده بر قيمت مصرف کننده              
دو نوع انتقال   )  ١٩٩٤( هانسن و همكاران     به نظر .  متقارن نباشد 

عدم تقارن كوتاه   .   وجود دارد  )كوتاه مدت و بلندمدت  (امتقارن  ن
اثر فوري افزايش يا كاهش     ميزان  مدت وقتي اتفاق مي افتد كه       

 اما اثر   نباشد  يکسان قيمت خرده فروشي    ايقيمت توليدکننده بر  
عدم تقارن بلند مدت وقتي اتفاق مي افتد      .  باشد  سانبلند مدت يك 

ده در كوتاه مدت نسبت به كاهش كه  افزايش در قيمت توليدکنن
اثر متفاوتي  )  پس از دوره تعديل كامل      (قيمت در بلندمدت     

تفاوت عمده ميان اين دو مفهوم مربوط به اثر             .  داشته باشد 
 اينكه  يعنيعدم تقارن بلندمدت    .  است  نسبي آنها بر حاشيه بازار    

 پايدار افزايش مي دهند در حالي طور حاشيه خود را به ،واسطه ها
 عدم تقارن كوتاه مدت يك اثر موقت روي حاشيه بازار را                كه

، )۱۹۹۹  (همكاران فرايگن و     ر اساس يافته   ب  .منعكس مي كند 
 كه انتقال نامتقارن قيمتي كوتاه مدت وجود دارد، واسطه ها زماني

منفعتي ناپايدار، باالتر از سود معمول خود به دست مي آورند در           
متقارن قيمتي بلندمدت اين    حالي كه در صورت وجود انتقال نا       
به عبارت ديگر بنگاههاي     .  سود بيشتر به صورت پايدار است       

بازارياب قادرند تفاوت قيمت توليدکننده و مصرف کننده را به            
مطالعات .  هاي بازاريابي، افزايش دهند     ميزاني بيشتر از هزينه    

زيادي مسأله انتقال نامتقارن قيمتي را بررسي كرده اند و آن را             
انتقال نامتقارن  .  عنوان نشانه اي از نقص بازار معرفي كرده اند       به  

كينوكان و  (قيمتي ممكن است از درجه باالي تمركز در صنعت          
يا از مداخالت دولت و يا از اطالعات ناقص در             )  ۱۹۸۷فركر،   
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 آگويار  .ناشي شود )  ۱۹٧۹استيگليتز،  (ميان كارگزاران اقتصادي    
تقال نامتقارن قيمت را که بعضي      علل اصلي ان    )۲۰۰۲(و سانتانا   

هاي قيمت و بعضي ديگر موجب          باعث انتقال کاملتر کاهش     
شوند، به صورت زير بيان       هاي قيمت مي   انتقال کاملتر افزايش  

 :کند مي
ها به خاطر  براي محصوالت فسادپذير، واسطه: ويژگيهاي کاال

هاي  ترس از کاهش فروش، قدرت کمتري براي اعمال افزايش           
 .هاي قيمت هستند ارند برعکس ناگزير از انتقال کاهشقيمت د

هايي که در بازارهاي متمرکز عمل           واسطه:  تمرکز بازار 
کنند قادرند سود خود را با انتقال فوري افزايش قيمت و                مي

 .اجتناب يا تأخير در انتقال کاهش قيمت، افزايش دهند
اگر مردم به دليل وجود نرخهاي باال و           :  انتظارات قيمتي 

ها را داشته باشند افزايش        فزاينده تورم، انتظار افزايش قيمت      
 .شود تر از کاهش قيمت منتقل مي قيمت راحت
اگر سياست کنترل قيمت حاکم باشد،       :  هاي دولت  سياست

 .گردد انتقال افزايش قيمت محدود مي
هاي  چنانچه گروه   :  سازماندهي کارگزاران اقتصادي       

ت به مصرف کنندگان      فروشان سازماندهي بهتري نسب      خرده
ها و   مانند اتحاديه (  داشته باشند و به صورت متشکل عمل کنند       

 . گيرد تر صورت مي انتقال کامل افزايش قيمت، آسان) اصناف
دهد که انتقال نامتقارن قيمت عمدتا       موارد مذکور نشان مي   

 در ميان خريداران و      ١از عدم تقارن در اطالعات يا قدرت بازار         
مفهوم انتقال به کارايي بازاريابي       .  شود  مي فروشندگان ناشي 

هاي مزرعه وخرده    مربوط است  به طوري که ارتباط ميان قيمت        
آورد  فروشي، بينشي درباره رفاه زارع و مصرف کننده فراهم مي          

 مسأله انتقال قيمت،  هدف از تحليل    و  )  ۲۰۰۲آگويار و سانتانا،    (
 :پاسخ به سؤاالت زير است

هاي  ت توليدكننده در قيمت        چقدر از تغييرات قيم        
ها  خرده فروشي منعكس مي شود؟ چقدر طول مي كشد تا قيمت        

به تعادل برسند؟ آيا تفاوتي بين طريقه تعديالت قيمتي ناشي از           
افزايش قيمت توليدکننده با طريقه تعديالت ناشي از كاهش             

ها از اهميت ويژه اي     قيمت توليدکننده وجود دارد؟ اين پرسش      
در .  گروه توليدكننده و مصرف كننده برخوردار است     براي هر دو    

                                                                                    
1. Market Power 

حقيقت اگر يك افزايش در قيمت توليدكننده كاملتر از كاهش           
ها به مصرف كننده منتقل شود، بازار به شكل رقابتي            در قيمت 

 .سازد را متأثر ميعمل نمي كند و رفاه اجتماعي 
گفته و با توجه به          با توجه به اهميت سواالت پيش          

 آزادسازي که در بازار گوشت مرغ صورت گرفته             هاي سياست
است، هدف اصلي اين مطالعه بررسي نحوه اثرگذاري تغييرات            
قيمت توليدکننده گوشت مرغ بر حاشيه بازار و ارزيابي طريقه            

 .انتقال قيمت از توليدکننده به مصرف کننده در ايران است
 

 مواد و روشها
 ۷۰ز اوايل دهه    اگرچه سياست آزادسازي بازار گوشت مرغ ا      

توسط دولت اعالم گرديده است اما مداخله در بازار و به ويژه در             
تواند  الملل اين کاال همچنان ادامه دارد که مي              تجارت بين 

اي تحت تأثير قرار دهد که        ساختار بازار اين صنعت را به گونه       
به همين دليل براي تعيين      .  آن را از حالت رقابتي خارج کند        

ذار بر حاشيه بازار و بررسي ميزان اين اثرات در            متغيرهاي اثرگ 
صنعت گوشت مرغ، نياز به تبيين متدولوژي مناسبي است که            

مانند (هاي الزم براي مطالعه حاشيه بازار             عالوه بر قابليت   
 بتواند رفتار متغيرهاي      )٣و هزينه بازاريابي    ٢الگوهاي مارک آپ  

يکي از  .  اثرگذار را در حالت رقابت ناقص نيز نشان دهد               
هايي که در مطالعات گذشته براي بررسي  انتقال قيمت           رهيافت

کشش .  به آن توجه شده است، محاسبه کششهاي انتقال است          
انتقال قيمت، درصد تغييرات قيمت خرده فروشي را به ازاي يک          

) ۱۹۷۵(گاردنر.    دهد هاي مزرعه نشان مي    درصد تغيير در قيمت   
اين کششها با توجه به منشأ       هاي مختلفي براي محاسبه      فرمول

تغيير قيمت در بازارهاي رقابتي محصوالت غذايي ارائه کرده             
دهد که اگر عرضه محصول،       هاي گاردنر نشان مي     فرمول.  است

منبع تغيير قيمت باشد کشش انتقال قيمت کوچکتر از يک              
اگر (است و اگر انتقال در تقاضا منبع تغيير باشد، ممکن است              

ل که عرضه محصول کشاورزي کشش          اين فرض غيرمحتم   
کشش )  هاي بازاريابي است برقرار باشد       پذيرتر از عرضه نهاده    

اما .  انتقال قيمت، نزديک به يک و يا بزرگتر از يک باشد                 
اند که نه تنها محصوالت کشاورزي،        مطالعات تجربي نشان داده   

                                                                                    
2. Mark Up  
3. Marketing Cost 
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نماينده يک سهم کوچک از ارزش خرده فروشي کاالهاي نهايي           
تر از   يش کششهاي عرضه خدمات بازاريابي ب           هستند بلکه  

 ). ٧(باشند  کششهاي عرضه محصوالت کشاورزي مي
 كه توسط   گرفتهي قرار   الگوياين مطالعه بر پايه      متدولوژي  

براي برآورد انتقال نامتقارن قيمتي     )  ۱۹۹۹(فرايگن و همكاران    
 و بازار خرده فروشي در صنعت لبنيات امريكا ارائه            مزرعهبين  
و    هزينه بازاريابي  الگوي حاصل تركيب     اين الگو .   است هگرديد

.  مي باشد ١براي برآورد توابع تغييرناپذير   )  ۱۹۷۷(رهيافت هاك   
) ۱۹۹۰( هزينه بازاريابي اولين بار توسط تومك ورابينسون       الگوي

  و  مارك آپ ارائه شد    الگوي براي   مناسببه عنوان يك جايگزين     
كار با داده هاي ماهانه كه       براي)  ۱۹۹۳(به نظر ليون و تامپسون      

. اند، بسيار مناسب است     آوري شده  مختلف جمع ي  ها از مكان 
وجود  نيازي به فرض      ، مارك آپ الگويعالوه بر اين، برخالف       

 هرچند فرض بازار رقابتي     يستبازدهي ثابت نسبت به مقياس ن     
، فرض مي شود كه بنگاههاي     در اين الگو  .  به قوت خود باقي است    

 مي كنند كه هزينه نهايي بازاريابي         فعاليت جايي    بازاريابي تا 
 هزينه بازاريابي    بر اين اساس، الگوي    .حاشيه بازار شود  مساوي با   

 :در يك بازار رقابتي به صورت زير تعريف مي شود
),( MCQfM =                      ١(  

 مقدار كاالي فروخته    Q   حاشيه بازاريابي،  M  ،)۱(رابطه  در  
براي اندازه گيري  .   شاخص هزينه بازاريابي است      MCشده و    

 که از انتقال نامتقارن      –تي  انحرافات بالقوه از سطح بازار رقاب       
 مي شود كه     به الگو اضافه    α متغير    ‐شود   قيمت ناشي مي   
هزينه    الگوي بنابراين.  دهد را نشان مي    مزرعهنوسانات قيمت    

 :بيان مي شودبازاريابي در حالت رقابت ناقص به صورت زير 
),,( αMCQfM =     ٢(             

) ۱  (رابطه  عمل کند، رقابتي  به شکل    در دوره صفر، بازار      اگر
از   مزرعه نوسانات قيمت      و چنانچه  ر دوره صفر معتبر است     د

 رت زير به صو )  ۲(ه  رابطتجربي    ود، شکل دوره يك شروع ش    
 :خواهد بود

εα ++++= QaMCaaM 210   ۳          (  
                                                                                    
1. Irreversible Functions 

 مي توان  α جزء   بسطبراي  .   جزء اخالل است   ε   آن درکه  
متدولوژي اين  مزيت  .  استفاده كرد )  ١٩٧٧( هاك    رهيافتاز  

 با الگوي مارک    تحقيق نسبت به مطالعاتي که رهيافت هاک را        
فرض بازار رقابت كامل    نياز به   تركيب كرده اند، اين است كه      آپ  

 بدين ترتيب   .سازد منتفي مي و بازدهي ثابت نسبت به مقياس را        
 :شود ميبه صورت زير  αبسط جزء

DECFPaINCFPata 543 ++=α        ٤(  

 و   INCFP متغير روند زماني و           t  ،)۴  (هرابطدر   
DECFP       افزايش و كاهش تجمعي در      به ترتيب متغيرهاي

اين  اثرات    5a و       4a  ه هستند و پارامترهاي     مزرعقيمت  
 براي محاسبه مقادير    .دهند نشان مي  بر حاشيه بازار     متغيرها را   

 ارزش مطلق مجموع افزايشها يا كاهشهاي ماه به         ، از ن متغيرها اي
 با نقطه شروعي كه اولين ماه مطالعه        –  مزرعههاي   ماه در قيمت  

 :گردد استفاده مي شكل زير به –است 
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اما از آنجا كه اثر هرگونه تغيير قيمت ممكن است در طي              
 تعداد  يدلذا با ادامه يابد    زمان توزيع شود و تا چندين دوره           

تعديل كامل حاشيه بازار نسبت به افزايش يا        که براي   ي  يوقفه ها
. لحاظ گردد   ٤  بطهالزم است در را   ه  مزرعهاي   كاهش در قيمت  

 : درمي آيد به صورت زير α جزءشكل تجربي بنابراين 

it

M

i
iit

M

i
i DECFPaINCFPata −

=
−

=
∑∑ ++=

2

0
,5

1

0
,43α  ٥(  

نياز    به ترتيب تعداد وقفه هاي مورد       M2 و   M1در اينجا   
با .  ه مي باشد مزرعافزايش و كاهش در قيمت        تعديل اثر   براي  

به دست  )  ٦( رابطه   ،)٣(رابطه  در  )  ٥(بطه   از را  αجايگذاري  
 : کند الگوي تجربي تحقيق را کاملتر ميمي آيد كه 
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را به صورت تابعي از دو جزء مهم          حاشيه بازار   اين رابطه،   
 MC و Qتصريح مي كند؛ هزينه نهايي بازاريابي كه با متغيرهاي       

 در فرآيند انتقال قيمت كه      ها طهوارد معادله مي شود و رفتار واس     
براي .   برآورد مي شود   DECFP و    INCFPهاي  متغيرتوسط  

بررسي اثر زمان توليد بر حاشيه بازار نيز يک متغير موهومي               
شود و در نهايت الگوي تجربي          براي هر ماه وارد معادله مي        
 :آيد مطالعه به صورت زير در مي

ε+++++++++= ∑∑
=

−−
=

11...1
2

0
,5

1

0
,43210 DDDECFPaINCFPataMCaQaaM

M

i
itiit

M

i
i

   ۷( 
 خرده فروشي، ه به   مزرع نحوه انتقال قيمت از       سيبرر  براي

  اول شرط الزم و دو     آزمونچهار آزمون بايد صورت گيرد كه دو        
را تأمين   بعدي شرط كافي براي انتقال متقارن قيمتي            آزمون
کنند به اين صورت که اگر تغيير در قيمت مزرعه به طور                 مي

 تجمعي  ارزشهايکامل به سطح خرده فروشي انتقال يابد، بايد          
 از نظر   DECFP و   INCFPپارامترهاي مربوط به متغيرهاي      

به عبارت ديگر   .  آماري تفاوت معني داري با صفر نداشته باشند       
 :بايد فروض زير برقرار باشند

0
1

0
,4 =∑

=

M

i
ia مزرعه براي افزايش قيمت 

0
1

0
,5 =∑

=

M

i
ia ه                مزرعبراي كاهش قيمت 

از افزايش قيمت   انتقال   اول بيانگر اين است كه          رد فرض 
به طور مشابه رد فرض دوم      .   نيست كاملمزرعه به خرده فروشي     

 به سطح   مزرعهعدم انتقال تمام و كمال كاهش قيمت        معناي  به  
 هر دو عالمت ،دو آزموناين البته فرض چاره . ستخرده فروشي ا

 . اختيار كندمي تواند مثبت و منفي را 
ن پيش گفته براي تشخيص عدم انتقال متقارن            دو آزمو 

براي تأمين شرط كافي     .  قيمتي، الزم است اما كافي نمي باشد       
 با پارامترهاي   مزرعهبايد پارامترهاي مربوط به افزايش در قيمت        

 با   به بيان ديگر   .ها با هم مقايسه شوند      مربوط به كاهش قيمت   
حاشيه اکنش  وانجام اين آزمونها مي توان تشخيص داد كه آيا            

با واکنش به کاهش قيمت تفاوت         مزرعهبازار به افزايش قيمت     
يا خير؟ همانگونه كه قبالً اشاره شد، حد نهايي انتقال               دارد  

نامتقارن قيمت ها، عدم تقارن بلندمدت است كه براي آزمون             

کليه متغيرها قبال  (اين مسأله صحت فرض زير بايد بررسي گردد
 :)تعريف شده اند
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كوتاه مدت نيز  در  قيمت  نامتقارن   انتقال   اثبات وجود براي  
 :حداقل يكي از تساويهاي زير بايد رد شود
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تقارن قيمت در بلندمدت وجود      نام البته ممكن است انتقال   
 .مدت وجود نداشته باشد و بالعكس داشته باشد اما در كوتاه

براي برآورد الگوي   همانگونه كه روش تحقيق نشان مي دهد،       
هاي خرده فروشي و    مجموعه اي از آمار قيمت    حاشيه بازاريابي،   

گوشت مرغ مورد   د و هزينه هاي بازاريابي     توليدكننده، ميزان تولي  
هاي  لذا براي اين مطالعه از آمار توليد، قيمت              .  نياز است  

 به  ١٣٧٧‐٨١خرده فروشي و توليدكننده گوشت مرغ در سالهاي        
 دفتر  در مجموعه اطالعات    كه    شدهصورت ماهانه استفاده      

بررسيهاي اقتصادي معاونت پشتيباني امور دام وزارت جهاد             
همچنين شاخص هزينه بازاريابي از        .  است   موجود كشاورزي

 که از     هاي توليدكننده صنعت     آمارنامه هاي شاخص قيمت    
انتشارات مرکز آمار ايران است و در پايان هر سال منتشر                  

 . شده استاستخراج  ‐شود  مي
 

 نتايج و بحث
براي ارزيابي نحوه انتقال قيمت توليدکننده به خرده فروشي         

 انتقال بر حاشيه بازار، الگوي ارائه شده در            و اثرات اين نحوه    
به منظور برآورد اين الگو ابتدا       .  برآورد گرديده است  )  ۷(رابطه  

متغيرهاي افزايش و کاهش تجمعي در قيمت توليدکننده به             
نحوي که در روش تحقيق بدان اشاره گرديد محاسبه شدند و              

مت براي محاسبه حاشيه بازار نيز، حاشيه کل که اختالف قي             
سپس با  .  توليدکننده و خرده فروشي است در نظر گرفته شد           

 الگوي مورد نظر به روش         SHAZAMاستفاده از نرم افزار       
حداقل مربعات معمولي برآورد گرديد و آزمون همگرايي، ايستا           

همچنين آزمونهاي آماري،    .  بودن اجزاء اخالل را تأييد نمود        
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يرها را رد   فرض وجود همخطي و همبستگي سريالي ميان متغ         
. کند بدين ترتيب ميزان اطمينان به نتايج افزايش پيدا مي         .  کرد

هاي مورد نياز، ابتدا      براي انتخاب الگوي مناسب و تعداد وقفه        
الگوهاي خطي و لگاريتمي بدون وقفه زماني، با يک وقفه زماني،           
با دو وقفه زماني و با سه وقفه زماني برآورد گرديد که پس از                 

 مشخص شد که الگوي خطي از لگاريتمي بهتر            انجام آزمون، 
در ميان الگوهاي خطي نيز آزمون نشان داد که الگوهاي با    .  است

بنابراين نتايج  .  وقفه زماني به الگوي بدون وقفه، برتري ندارد          
برآورد دو الگوي خطي بدون وقفه و با يک وقفه زماني در جدول           

اس الگوي بدون   هاي اين مطالعه بر اس     آورده شد اما تحليل   )  ۱(
 .وقفه خواهد بود

 گردد متغير روند زماني با ضريب           چنانکه مالحظه مي    
 

.  اثر مثبت و معني داري بر حاشيه بازار داشته است              ۸۰/۱۴۶
معموالً در مطالعات متغير روند را به عنوان شاخصي از پيشرفت            

کنند چنانچه در اين مطالعه نيز فرض شود         تکنولوژي تفسير مي  
گردد که  اي از تکنولوژي است، مالحظه مي ير نمايندهکه اين متغ

ليکن .  پيشرفت تکنولوژي باعث افزايش حاشيه بازار شده است         
بايد به اين نکته توجه داشت که پيشرفت تکنولوژي در تمامي             

پيشرفت .  ها يعني توليد، مصرف و بازاريابي رخ داده است          عرصه
جر به تقاضاي   هاي عموم، من   تکنولوژي مصرف و افزايش آگاهي     

هاي مناسبتر    تر و در بسته بندي         غذاي سالمتر، بهداشتي    
 که خود نيازمند استفاده از روشهاي نوين بازاريابي و           ‐گردد   مي

 لذا اين متغير اثر مثبتي بر       ‐در نتيجه افزايش حاشيه بازار است     
 .حاشيه بازار گذاشته است

  نتايج برآورد الگوي حاشيه بازاريابي‐١جدول 

 ضريب در الگوي رمتغي
 ضريب در الگوي tآماره  بدون وقفه زماني

 tآماره  با يک وقفه زماني

 ۲۳/۲* ۰۷/۱۱۳ ۸۵/۲** ۰۸/۱۴۶ روند زماني
 ۲۹/۱ ۰۱۶/۰ ۶۳/۰ ۰۰۸/۰ مقدار توليد

 ۷۱/۰ ۲۸/۴ ۳/۱ ۷۳/۷ شاخص هزينه بازاريابي
 ‐۵۵/۲** ‐۶۱/۰ ‐۹۷/۰ ‐۱۸/۰ افزايش تجمعي در قيمت توليدکننده

 ۶۸/۲** ۶۵/۰ ‐۴۴/۲** ‐۲۷/۰ هش تجمعي در قيمت توليدکنندهکا
 ‐۱۵/۲ ‐۵۴/۰ ‐ ‐ افزايش تجمعي در قيمت توليدکننده با يک وقفه
 ۷۲/۰ ۱۶/۰ ‐ ‐ کاهش تجمعي در قيمت توليدکننده با يک وقفه

 ۰۱/۱ ۸۹/۳۲۴ ۲۶/۱ ۳۴/۳۹۸ متغير موهومي فروردين ماه
 ۶۶/۰ ۸۳/۱۹۵ ۹۱/۰ ۴۹/۲۸۱ متغير موهومي ارديبهشت ماه
 ۰۴/۰ ۱۹/۱۳ ‐۲/۰ ‐۴۸/۶۳ متغير موهومي خرداد ماه
 ۱۹/۲** ۶۸/۷۰۹ ۵۵/۱ ۱۷/۵ متغير موهومي تير ماه
 ۷۲/۱* ۱۷/۵۷۴ ۴۸/۱ ۱۶/۵۱۶ متغير موهومي مرداد ماه
 ۹۰/۱* ۹۶/۶۸۶ ۱۳/۲** ۵۵/۷۲۵ متغير موهومي شهريور ماه
 ۳۹/۱ ۷۹/۴۹۲ ۶۹/۱* ۹/۵۵۱ متغير موهومي مهر ماه
 ۳۳/۰ ۰۲/۹۸ ۴۳/۰ ۲۷/۱۳۵ متغير موهومي آبان ماه
 ۲۷/۱ ۲۳/۳۷۰ ۱۴/۱ ۵۵/۳۵۰ متغير موهومي آذر ماه
 ۶/۰ ۹۳/۱۷۴ ۸۷/۰ ۳۱/۲۶۶ متغير موهومي دي ماه
 ۱۸/۱ ۰۹/۳۴۲ ۲۵/۱ ۷۶/۳۸۰ متغير موهومي بهمن ماه

 ‐۰۰۳/۰ ‐۹۵/۲ ‐۲۳/۰ ‐۳۹/۲۰۸ عرض از مبدأ

 2R ۸۴/۰ ۸۶/۰ضريب 

  درصد           ۱۰ معني داري در سطح کمتر از ‐ *  درصد             ۵ معني داري در سطح کمتر از ‐ **
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دهد متغيرهاي مقدار توليد      نشان مي  ۱همانگونه که جدول    
معني بر حاشيه    و شاخص هزينه بازاريابي، اثري مثبت ولي بي         

  که البته اثر مقدار توليد با ضريب             بازار گوشت مرغ دارند     
کوچکتر نسبت به شاخص هزينه       )  ۶۳/۰(t   و آماره )  ۰۰۸/۰(

بدين ترتيب  .  تر است   قابل اغماض   ۷۳/۷بازاريابي با ضريب      
توان نتيجه گرفت که اگرچه با افزايش حجم فروش و نيز                مي

کند اما اين     هاي بازاريابي، حاشيه بازار افزايش پيدا مي          هزينه
يش معني دار نيست و عوامل مهمتري در افزايش اين متغير           افزا

۱۳۷۹(صدراالشرافي و کاظم نژاد     .  ها نقش دارند   و منافع واسطه  
نيز با حذف متغير توليد از الگوي هزينه بازاريابي براي                 )  

هاي حمل و نقل در افزايش       محصول برنج بر اهميت نقش هزينه     
اي  در مطالعه) ۱۳۸۱(همچنين شجري   .  هزينه بازار تأکيد کردند   

بر روي بازاريابي و صادرات خرماي شاهاني در استان فارس               
 .متغير ميزان توليد را در الگوي برآوردي خود وارد نکرد

دار بودن آنها مورد توجه مطالعه       متغيرهاي ديگري که معني   
است، متغيرهاي افزايش و کاهش تجمعي در قيمت توليدکننده         

. شوند اي مورد نظر را نيز شامل مي       است که دو مورد از آزمونه      
 به ۲به همين دليل نتايج آزمون انتقال متقارن قيمتي در جدول 

شود  همانطور که مشاهده مي   .  صورت جداگانه آورده شده است     
از آنجا که متغير افزايش تجمعي در قيمت توليدکننده از نظر              

 معني است، فرض انتقال کامل افزايش قيمت               آماري بي  
شود در حالي که اين       ه به خرده فروشي پذيرفته مي      توليدکنند

فرض در حالت کاهش قيمت توليدکننده در سطح کمتر از پنج            
بنابراين هرگونه افزايشي در قيمت           .  شود درصد رد مي     

شود  توليدکننده گوشت مرغ کامالً به خرده فروشي منتقل مي          
در حالي که انتقال کاهش قيمت به سطح خرده فروشي به                

 .مل نيستصورت کا
 

  نتايج آزمون فرضهاي مطالعه‐٢جدول 
 فرض صفر نتيجه آزمون
 افزايش قيمت توليدکننده کامالً به مصرف کننده منتقل مي شود قبول
 کاهش قيمت توليدکننده کامالً به مصرف کننده منتقل مي شود رد
 انتقال قيمت در بلندمدت متقارن است رد
 ارن استانتقال قيمت در کوتاه مدت متق رد

 

هاي انتقال متقارن قيمت در بلندمدت و کوتاه مدت            شرط
دهد انتقال قيمت در      نيز آزمون گرديدند که نتايج نشان مي         

 . گيرد کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن صورت مي             
کند که بسياري از مقاالت      نيز بيان مي  )  ۲۰۰۲(آگويار و سانتانا    

ال نامتقارن قيمت را در بازار      منتشر شده در دو دهه گذشته انتق      
از جمله اين مطالعات      .  کنند محصوالت کشاورزي تأييد مي     

با توجه . ، اشاره نمود)۱۹۸۷(توان به مطالعه کينوکان و فرکر  مي
توان نتيجه گرفت که بازار به صورت رقابتي            به اين يافته مي    

هايي براي افزايش حاشيه بازار و کسب         کند و فرصت   عمل نمي 
 . ها وجود دارد وسط واسطهسود ت

از ميان متغيرهاي موهومي نيز متغير مربوط به ماههاي             
 ۹/۵۵۱ و    ۵۵/۷۲۵هاي   شهريور و مهر به ترتيب با ضريب           

دهد در اواخر فصل تابستان و         دار هستند که نشان مي       معني
داري افزايش پيدا    اوايل فصل پاييز حاشيه بازار به طور معني          

ال موقعيت مناسبي جهت کسب سود       کند و اين زمان از س       مي
 .هاي بازاريابي است بيشتر براي واسطه

همانطور که مشاهده شد بازار گوشت مرغ يک بازار ناقص             
دهند که البته اين      ها در آن عالئم درستي نمي        است و قيمت  

باشد  مسئله، تنها ناشي از وجود اطالعات ناقص و نامتقارن نمي           
که    اثر مهمي داشته است، چرا     هاي دولت نيز در آن     بلکه دخالت 

رغم به تصويب رسيدن طرح آزادسازي گوشت مرغ، در طي            علي
به دليل وجود     –سالهاي مطالعه، طرح تنظيم بازار اين محصول        

 و حمايت از    ‐نوسانات شديد در قيمت و توليد در سالهاي قبل         
مصرف کننده در جريان بوده و بازار را تحت تأثير قرار داده                 

با توجه به نتايج مطالعه و نظر به اهميت اين صنعت           حال  .  است
در اقتصاد و مشکالت فراواني که توليدکنندگان با آن دست به             

تر  گريبان هستند از جمله الزام فروش مرغ زنده به قيمتي پايين          
از قيمت تمام شده توليد، سوال اين است که چه سياستي                 

ازار اين کاال را    تواند اين نقصها را جبران نموده و وضعيت ب           مي
 آنچنانکه کارشناسان معاونت پشتيباني     –بهبود بخشد؟ آيا بايد     

هاي حمايتي در جهت منافع           سياست  ‐امور دام معتقدند    
توليدکنندگان تنظيم گردد يا دولت به حمايت از مصرف                

 کنندگان ادامه دهد؟ 



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٨

براي پاسخگويي به اين سواالت بايد به اين موضوع مهم              
ر سالهاي قبل از طرح آزادسازي، دولت از هر          توجه داشت که د   

دو گروه مصرف کننده و توليدکننده با قيمتهاي پايين محصول           
اما در حال حاضر هزينه       .  کرد هاي توليد حمايت مي     و نهاده 

کنندگان گوشت مرغ را توليدکنندگان اين کاال        حمايت از مصرف  
اد تهيه  ها را از بازار آز       پردازند چرا که از يک سو نهاده           مي
کنند و از سوي ديگر ناچار به فروش محصول به قيمت                  مي

مرغ داران، قيمت  مصوب هستند به طوري که به اعتقاد بعضي از
 ريال است در حاليکه      ۸۲۰۰تمام شده گوشت مرغ هر کيلو          

). ۱۳۸۲بهمن  ( ريال هستند    ۷۷۰۰ملزم به فروش آن به قيمت       
 يک ابزار سياستي    از سوي ديگر تعيين تعرفه واردات که عمدتاً        

در جهت تأمين منافع توليدکنندگان است، در اين صنعت به              
نفع مصرف کنندگان به کار گرفته شده است به اين صورت که             
در سالهايي که توليد داخلي به داليلي با کاهشي جدي مواجه             

هاي مصرف کننده اين تعرفه برداشته        باشد براي تثبيت قيمت    
 آنکه داشتن مزيت نسبي در توليد         بنابراين علي رغم  .  شود مي

گوشت مرغ در ايران، مورد سوال است اما اين صنعت به خاطر              
 درصد از کل      ۴/۱۱(حجم باالي سرمايه گذاري و اشتغال            

و ضرورت کاهش وابستگي به        )  اشتغال در بخش کشاورزي     
در انتخاب ابزار حمايتي     .  واردات، نيازمند حمايت دولت است      

مل خاصي مبذول گردد چرا که هر          مناسب نيز بايد دقت ع      
سياست اتخاذ شده از سوي دولت، عالوه بر رفاه توليدکنندگان            

ها و بازاريابان را نيز به       اين صنعت، رفاه مصرف کنندگان، واسطه     
. دهد خاطر انتقال نامتقارن قيمتي به شدت تحت تأثير قرار مي          

 به عنوان مثال چنانچه دولت در پي حمايت از توليدکنندگان            
اين صنعت، سياست قيمت تضميني را اتخاذ نمايد، عالوه بر              
آنکه به دليل حرکت بازارهاي جهاني به سوي آزادسازي                 

توان به اين سياست به عنوان يک سياست پايدار توجه کرد،            نمي

به دليل انتقال نامتقارن قيمت نيز که سود ايجاد شده ناشي از              
کند  ها مي  ب واسطه افزايش قيمت را به جاي توليدکنندگان نصي      

و منجر به افزايش حاشيه بازار و قيمتهاي خرده فروشي و در               
شود، سياست مناسبي    نتيجه فشار بيشتر بر مصرف کننده مي        

حال اگر دولت در کنار حمايت از توليدکننده با               .  باشد نمي
قيمتهاي تضميني، از مصرف کنندگان نيز حمايت کند و                

 معيني تثبيت کند ناچار      هاي مصرف کننده را در سطح       قيمت
است که وظايف سازوکار بازار و به تعادل رساندن نيروهاي بازار            

ها را خود بر     و همچنين بار سنگين هزينه اجتماعي اين برنامه         
 . عهده بگيرد

المللي نيز   از ميان ابزارهاي سياستي در عرصه بازار بين            
ازي در  هاي آزادس  بندي با توجه به گرايش     تعيين تعرفه و سهميه   

ضمن آنکه به نظر     .  بازارهاي جهاني، ابزارهاي مناسبي نيستند     
رسد آزادي واردات حداقل با ايجاد رقابت، منجر به بهبود               مي

کيفيت توليد داخلي و افزايش قدرت رقابتي آن با توليدات خارج 
البته از آنجا که آزادي واردات، کاهش قيمت         .  گردد از کشور مي  

ت، به دليل عدم انتقال کامل کاهش          را به همراه خواهد داش      
ضمنا کاهش  .  گردند هاي بازاريابي منتفع مي      ها، واسطه  قيمت
ها ممکن است به حذف بسياري از توليدکنندگان از                قيمت

همچنين درآمدهاي مالياتي دولت با      .  گردونه توليد منجر گردد   
 .يابند ها، کاهش مي حذف تعرفه

د بر اهميت مبحث مهم     هاي تحقيق با تأکي    با توجه به يافته   
انتقال قيمت و ارتباط آن با حاشيه بازار و همچنين نقش مهم              
آن در تحليل بازار، مطالعه بيشتر در زمينه انتقال قيمت از                
توليدکننده به عمده فروش، از عمده فروش به خرده فروش،              

هاي بين المللي به داخلي و تحليل مسائل رفاهي و           انتقال قيمت 
ا و منافع اجتماعي ناشي از اتخاذ هرگونه               ه مقايسه هزينه  

 .گردد سياست در اين صنعت پيشنهاد مي
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