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  عنوان طرح پژوهشي:
بررسي و ارزيابي رفتار انتقال قيمت در ساختار بازار مواد غذايي 

  ايران؛ بازار گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گاو و شير
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بررسي و ارزيابي رفتار انتقال قيمت در ساختار بازار مواد غذايي ايران؛ بازار گوشت مرغ،  :عنوان طرح پژوهشي -1-1
 مرغ، گوشت گاو و شيرتخم

 :طرح پژوهش مدير-1-2
 دكتر سيد صفدر حسيني خانوادگي:نام و نام 

ود.
ل ش

كمي
ر ت

دفت
ط 

وس
ت

  

 امير حسين چيذري :ناظر طرح پژوهشي    ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه :كارفرما
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	كليات طرح پژوهش: -3

 مرغ، گوشت انتقال قيمت در ساختار بازار مواد غذايي ايران؛ بازار گوشت مرغ، تخم بررسي و ارزيابي رفتار: عنوان
	.گاو و شير
 چگونگي انتقال قيمت در بازارهاي گوشت مرغ، تخم مرغ،  گوشت گاو و شير  ،مسأله اصلي تحقيق :تحقيق مسئله
	.است

ناشي از كننده بر مواد غذايي منتخب، پرداختي مصرف ارزيابي اثرپذيري قيمت - 1 اهداف تحقيق عبارتند از: هدف:
هاي مواد غذايي منتخب در سطوح بررسي تأثير افزايش و كاهش قيمت -2 ؛مزرعةاين كاالها در  كاهش و افزايش قيمت

مواد غذايي منتخب بر حاشية زاريابي هاي باو كاهش هزينه بررسي اثر افزايش -3مختلف بازار بر حاشية بازار اين كاالها؛ 
ها به و كاهش قيمت هاي دولت در بازار مواد غذايي منتخب بر چگونگي انتقال افزايشبررسي تأثير سياست - 4 بازار و

  سطوح مختلف بازار و اثر آن بر حاشية بازار.
 1384 :قلمرو زماني.	
 ايران: قلمرو مكاني.	
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 هاي آماري و از روش ، با استفادههاي تحقيقتحليل .ي استتحليلي و توصيفطرح حاضر بررسي روش  :روش تحقيق
هاي آماري و اقتصادسنجي پژوهش حاضر، شامل آمار هاي مورد استفاده براي تحليلداده .است ارائه شدهاقتصاد سنجي 

مرغ، گوشت گاو و مرغ، تخمها و كاالها در سطوح مختلف بازار گوشت هاي بازاريابي و قيمت نهادهتوليد، شاخص هزينه
هاي شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور، مقادير ها از دفتر آمار و بررسيهاي كاالها و نهادهآمار قيمت. شير است

آوري هاي بازاريابي از مركز آمار ايران، جمعهزينه توليد كاالها از معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي و شاخص
 . اندشده
 با توجه به اهداف پژوهش، الگوي اقتصادسنجي براي هر يك از كاالهاي مورد نظر در دو بخش  :ورد استفادهمدل م

كه با استفاده از آن چگونگي انتقال قيمت در ساختار اين بازارها بررسي  ،نخست الگوي انتقال قيمت. شده استتدوين 
  . ها را بر حاشية بازار بررسي كردتوان اثر چگونگي انتقال قيمتكه با استفاده از آن مي ،شود و دوم الگوي حاشية بازارمي

	

 خالصه فصول:	
 به بيان اهميت مطالعة انتقال قيمت در بازار مواد غذايي ايران و اهداف پژوهش، »كليات«با عنوان فصل اول  -

	. پرداخته است
ترين يكي از بهترين و جامع. ارائه شده است ،»اين كاالها بررسي تحليلي و توصيف ساختار بازار«در فصل دوم  -

رو نيز در پژوهش پيش. هاي بررسي تحليلي و توصيف بازار يك كاال، بررسي ساختار، رفتار و عملكرد آن استروش
مرغ، شير و گوشت گاو، از اين روش استفاده شده براي تحليل و توصيف شرايط كنوني بازارهاي گوشت مرغ، تخم

اما پيش از بررسي ساختار، رفتار و عملكرد بازارهاي مورد بررسي، شرايط اين بازارها با توجه به وضعيت . تاس
هاي توليدي در كشور، عرضه و تقاضا و عوامل اثرگذار بر آن، بررسي و سپس ساختار اين بازارها با توجه به ظرفيت

در . اين محصوالت، بررسي شده است فرآوريتوليد و كنندگان و مالكيت واحدهاي فرآوريتعداد توليدكنندگان و 
 . اين كاالها مورد توجه قرار گرفته است فرآورينهايت مسيرهاي بازاررساني كاالها و مشكالت صنايع توليد و 

به بررسي  ،»هاي دولت در بازار كاالهاي مورد بررسي پس از پيروزي انقالبسياست«با عنوان فصل سوم  -
ها بر توليد، مصرف و پس از پيروزي انقالب و آثار اين سياست بررسيبازار كاالهاي مورد هاي دولت در سياست

	. پرداخته است ي فوققيمت كاالها
شده مرتبط با موضوع پژوهش، مورد ، مطالعات انجام»هاي انجام شدهبررسي پژوهش«با عنوان  در فصل چهارم -

	. بررسي قرار گرفته است
با توجه به  .ارائه شده است ،»الگوي اقتصاد سنجي متناسب با شرايط بازار مواد غذايي ايرانتدوين « در فصل پنجم، -

هاي موجود دربارة هر كاال و شرايط بازارهاي مورد بررسي، الگوهاي انتقال قيمت گوشت مرغ از كيفيت آمار و داده
مرغ از تارگاه، الگوي انتقال قيمت تخمفروشي و از مرغداري به كشفروشي، از كشتارگاه به خردهمرغداري به خرده

 فروشي، از كشتارگاه بهفروشي، الگوهاي انتقال قيمت گوشت گاو از دامداري به خردهمرغداري به خرده
فروشي، بر اساس آزمون فروشي و از دامداري به كشتارگاه و الگوي انتقال قيمت شير از دامداري به خردهخرده
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همچنين الگوهاي حاشية بازار كاالهاي مورد . ه استها تدوين شدهفتگي قيمت هايتصحيح خطا و براي داده
كه در آنها امكان بررسي چگونگي  هاي تدوين شدها و مقادير توليد، به گونههاي ماهانة قيمتبراي داده ،بررسي

	. هاي بازاريابي فراهم باشدانتقال قيمت و هزينه
در اين فصل، پس از . اختصاص دارد ،»پژوهش وهاي اقتصادسنجيتحليل آماري و برآورد الگ«فصل ششم به  -

ها در اين بازارها، نتايج حاصل ها در سطوح مختلف بازار كاالهاي مورد نظر و علل نوسان قيمتبررسي روند قيمت
آورده شده و ضرايب،  SHAZAMافزاري شده در فصل پنجم، در بستة نرماز برآورد الگوهاي اقتصادسنجي ارائه

	. هاي بازاريابي در هر يك از الگوهاي برآوردي تفسير شده استهاي انتقال قيمت و هزينهها و نتايج آزمونششك
نتايج حاصل از برآوردهاي آماري و اقتصادسنجي، در اين فصل، . آمده است» نتايج و پيشنهادها«در فصل هفتم  -

شرايط موجود بازار كاالهاي مورد بررسي، ارائه  گيري از پژوهش و پيشنهادهاي محقق براي بهبودتحليل و نتيجه
	.شده است

	
 نتايج:	

گوشت مرغ، ( دهد كه عرضه و تقاضاي مواد غذايي مورد بررسينتايج حاصل از بررسي بازار مواد غذايي ايران نشان مي
 همچنين .همراه استاين مواد غذايي در فصول مختلف با نوسان  ، رفتاري فصلي دارد و قيمت)مرغ، گوشت گاو و شيرتخم

مدت دهد كه انتقال قيمت در تمام سطوح بازار مواد غذايي منتخب، در بلندمدت متقارن است اما در كوتاهنتايج نشان مي
منظور از تقارن انتقال قيمت در بازار اين . مرغ و گوشت گاو نامتقارن استدر برخي از سطوح بازارهاي گوشت مرغ، تخم

كاال انتقال يابد و موجب افزايش قيمت آن كاال در  آنبازار به سطوح ديگر  ،يك سطح از بازار كاال در قيمتافزايش است كه 
مدت و هاي كوتاهدر اين پژوهش همچنين كشش. سطوح ديگر شود و همين امر بايد در مورد كاهش قيمت كاال صادق باشد

. سطوح بازاريابي كاالهاي منتخب، برآورد شده استفروشي فروشي و خردهبلندمدت انتقال قيمت بين سطوح مزرعه، عمده
هاي بازاريابي، با شدت بيشتري به هاي قيمت محصول سر مزرعه و هزينهدهند كه افزايشهاي برآورد شده نشان ميكشش

د غذايي، هاي بازاريابي در بازار موابه دليل عدم تقارن در فرايند انتقال قيمت و هزينه. شوندفروشي منتقل ميسطح خرده
ز انتقال نامتقارن و بازاريابي، ا فرآوريهاي پردازند و بنگاهمحصول ميشدة از قيمت تمام باالتريقيمت  ،كنندگانمصرف
 قيمت هايهاي دولت در تثبيت نوساندهد كه سياستنتايج اين پژوهش همچنين نشان مي. كنندكسب مي ها منافعقيمت

 .فق نبوده استدر بازار مواد غذايي ايران، مو
   :واژگان كليدي -4

	.انتقال قيمت، بازار گوشت مرغ، بازار تخم مرغ، بازار گوشت گاو، بازار شير

Price Transfer, Chicken Meat Market, Egg Market, Beef Market, Milk Market.
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  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

ايران كه رفاه توليدكنندگان و  ، تخم مرغ، گوشت گاو و شيربازار گوشت مرغهاي موجود در ساختار با توجه به نارسايي
، براي هارا كاهش و حاشية بازار را افزايش داده است و عدم توفيق دولت در تنظيم بازار اين كاال هاكنندگان اين كاالمصرف

  شود:ير ارائه مي، پيشنهادهاي زرا موجب شده است ايرانهاي آتي محصوالت در بهبود سازوكار بازار
هاي بازاريابي گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گاو و شير كه توليدكنندگان هاي مؤثر، مانند تشكيل تعاونيايجاد نهاد -1

و  فرآوريهاي توليد، ها، هزينهرساني بازار كه قيمت نهادهاين محصوالت اعضاي آن باشند و يا ايجاد نهادهاي اطالع
 ر كيلوگرم يا ليتر از اين محصوالت و اطالعات ديگري در مورد اين اقالم را ارائه نمايد.شدة هبازاريابي، قيمت تمام

ها در هاي توليد آنآوري اطالعات دربارة مقدار عرضه و تقاضاي اقالم مذكور و همچنين ظرفيتبررسي و جمع -2
 در هر منطقه از كشور؛  سازي ميان مقدار توليد و مقدار تقاضامنظور هماهنگمناطق مختلف كشور و تالش به

 اي؛المللي و منطقهبرقراري ارتباط سازنده و پويا با بازارهاي بين -3
  هاي مختلف توليد مواد اوليه اين محصوالت. از بخش جهت حمايت هاي مناسباستفاده از سياست -4
و همچنين  گيري خاصشدة هر كيلوگرم مرغ زنده و گوشت مرغ، به طور دقيق و بدون جهتمحاسبة قيمت تمام -5

 هاي خريد مرغ زنده و فروش گوشت مرغ توسط عوامل بازاريابي.نظارت بر قيمت

گذاري در بخش تحقيق و توسعه با هدف اصالح نژاد گذاري دولتي و تشويق بخش خصوصي به سرمايهسرمايه  -6
 اشند.هاي كشور و انتخاب نژادهاي مناسب گوشتي و شيرده كه با شرايط اقليمي ايران سازگار بدام

	
 


