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 در ي محصوالت کشاورزيابيمطالعه و پژوهش بازار
.  سابقة طوالني دارديابيادبيات اقتصاد كشاورزي و بازار

 با يگذاران و اقتصاددانان کشاورز استيزان، سير برنامه
ي و ي و مواد غذاي کشاورزي عملکرد بازارهاهدف بهبود

کنندگان،   مصرفييش سهم کشاورزان از مخارج غذايافزا
 بازار مواد غذايي در ييساختار بازار، حاشية بازاريابي و کارا

. دهند ي و پژوهش قرار ميسطوح مختلف را مورد بررس
ل اهميت نقش آن در ارزش افزودة ي به دليصنعت دامپرور
 و رشد اقتصادي كشور و ضرورت تأمين يبخش کشاورز

 در اقتصاد يا ژهيگاه ويكنندگان، جا نياز پروتئين مصرف
 يضرورت وجود گوشت در سبد مصرف. ملي دارد
ها به   آنين کاهش درآمد واقعي و همچنيراني ايخانوارها
دهندة ضرورت توجه  مت گوشت، نشانيش قيعلت افزا
) د گوشتيولع تيصنا(ن صنعت و توسعه آن يخاص به ا

 يش تقاضايت و افزايبا توجه به رشد جمع .است

اد قيمتي در سطوح ي، شكاف زيي غذايها فرآورده
 كننده و عدم رضايت هر دو كننده و مصرف توليد

(Hosseini et al., 2008)حاشية بازاريابي و ي، بررس 
 از جمله يي غذايها  فرآوردهي بازار براييط کارايشرا

  . استيگوشت قرمز را ضرور
 يها   در دههينيران با توجه به گسترش شهرنشيدر ا

ن ين و همچني به مرحلة نوي سنتير و گذار از کشاورزياخ
شده به بازار از   عرضهيش سهم محصوالت کشاورزيبا افزا

 محصوالت يابي کشور، موضوع بازاريديکل محصوالت تول
 يابيات بازاريدر ادب. است افتهي يا ندهيت فزاي اهميکشاورز
 و يابية بازاري بازار و حاشيي کاراي بررسي، براييمواد غذا

ژه گوشت ي بوي محصوالت داميابيند بازاري فرآيابيارز
ن در يت نقش پروتئي مانند اهميقرمز، دو ضرورت اساس

. ، مطرح استيابي سطوح بازاري اقتصادييه و کارايتغذ
د از ، مصرف مناسب سرانة هر فرياللمل نيبنابر استاندارد ب
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 ۷/۲۶افته ي  توسعةيمصرف سرانة گوشت قرمز در کشورها
لوگرم است ي ک۴/۶ درحال توسعة يلوگرم و در کشورهايک

(FAO, 2005) . مصرف سرانة گوشت قرمز در ايران در
. (LAPO, 2007)  كيلوگرم بوده است۳/۱۲، ۱۳۸۵سال 

مقدار مصرف اين محصول با شود كه  ه ميبنابراين مشاهد
  .فاصلة زيادي دارد) كيلوگرم۵/۳۵(المللي  استاندارد بين

گوشت گاو و (  گوشت قرمزيابيط بازاري شرايبررس
ن كاال نسبت به يدهد که ا در ايران نشان مي) گوسفند

که  يطور ، وضيعتي متفاوت دارد، به)مرغ( بيكاالهاي رق
 يدر ط و گوسفند وشت گاو گحاشية بازاريابي يبررس
دهد كه حاشيه  نشان مي ۱۳۷۷‐۱۳۸۳ يها  ساليها ماه

 ۲/۱۹۵۴ و ۴/۵۲۸۱  براي گاو و گوسفند به ترتيببازاريابي
 يمت پرداختيدرصد ق ۶/۷ و ۲۰ريال بوده که معادل 

 ۲۰يعني حدود . (LAPO, 2007)  استييکنندة نها مصرف
مت يق درصد ۸ و يمت گوشت گوسالة پرداختيدرصد ق

در ( ييکنندة نها  توسط مصرفيگوشت گوسفند پرداخت
با توجه به . 1 استيابي بازارةي، حاش)فروشي سطح خرده

ن يكنندگان و همچن عدم رضايت توليدكنندگان و مصرف
  بازار گوشت قرمزها انتقال نامتقارن در قيمت وجود

(Hosseini & Ghahremanzadeh, 2006) ، بررسي حاشية
ت گاو و شناسايي عوامل مؤثر بر آن که بازاريابي گوش

برآمده از عواملي در سطوح دامداري، فرآوري و 
ريزان،  گذاران، برنامه فروشي است، براي سياست خرده

رسد  کنندگان ضروري به نظر مي توليدکنندگان و مصرف
(Economic Research Services, 2000).  

،  محصوالت مختلفيابية بازاري حاشينة بررسيدر زم
ها  ران صورت گرفته است كه از آني در ايادي زيها پژوهش

 & Hosseini & Nikoukar (2006) ، Hosseini توان به يم

Dourandish (2006)، Hosseini & Gharemanzadeh 
(2006) ،Hosseini et al. (2009)، Hosseini et al. 

(2008, 2009)، Shajari (2006)، Sedaghat (2000) ،
Sadrolashrafi et al. (2006)، Ghorbani & Dehghanian 

(2004)، Kalantary et al. (2005)، Moussanejad et al. 
نکه در يبرخالف ا. اشاره کرد Shahbazi (2008)و  (1996)

ة ي عوامل مؤثر بر حاشي با هدف بررسيران پژوهشيا

                                                                                     
ضرب قيمت گاو و  قيمت گوشت گاو و گوسفند در سطح دامداري از حاصل. ۱

ضرايب تبديل گاو و گوسفند ( ۵۱/۰ و ۵۲۲/۰گوسفند زنده و ضرايب تبديل 
بر (به دست آمده است  )زنده به گوشت با گوشت با استخوان گاو و گوسفند

  ).)۳(و فرزاد ) ۲۰(گرفته از خالداري 

 صورت نگرفته يابي حاصل از سطوح مختلف بازاريابيبازار
ن ي در مورد اياري بسيرون مرز بيها است، پژوهش

  .موضوع انجام شده است
Gardner (1975)، مزرعهيمتية قي حاشيبه بررس ‐

 در مورد ي کميها ينيب شيجاد پي اي برايفروش خرده
 يدهندة مختلف تابع تقاضا ن اثر عوامل انتقالييتع

 بر ي مزرعه و فرآوريها محصول و توابع عرضة نهاده
 ي، الگوHolloway (1991) . استيابية بازاريحاش

Gardnerل کرديط بازاررقابت ناقص تعدي را تحت شرا .
Wohlgenant (1987)را مطرح کرد که يگري دي، الگو 

 يي مواد غذايابيل رقابت در بخش بازاري تحليتواند برا يم
 به ي، در پژوهشPiggott et al. (2000) .استفاده شود

 رفتار زنجيرة غذايي،ت در يريرات مديي تغيبررس
 يساختارها( مختلف هاي گزين هاي بازاريابي در راه حاشيه

 و يفروش خرده (يابيدر سطوح مختلف بازار) مختلف بازار
 سطوح رن برآورد مقدار قدرت بازاري ديو همچن) مزرعه
 ينة الگويگر مطالعات در زمياز د. اند شده، پرداخته مطرح
 Hall et al. (1979)، Heien توان به ي ميابية بازاريحاش

(1980)، Wohlgenant (1987)، O' Donnell (1999)،  
O' Donnell et al. (2004) و Xin & Tan  (2007) اشاره 

  .نمود
  ي نظري از الگويريگ ن پژوهش با بهرهيدر ا

Piggott et al. (2000)ه دهي و تجربي نظريها  و پژوهش 
 يابية بازاري حاشي که به الگوييها ژه پژوهشيو ر، بهياخ

 ي تجربين الگوي اختصاص دارد، به تدويمحصوالت دام
ط کشور ي بازار گوشت قرمز مطابق با شراي برايمناسب

ة ي حاشيق حاضر، بررسي تحقيهدف اصل. شود يپرداخته م
ي مناسب ي گوشت گاو و گوسفند در چارچوب الگويابيبازار

دراين پژوهش ضمن برآورد . فروشي است از مزرعه تا خرده
 گوشت گاو و گوسفند، عوامل مؤثر يابية بازاريشالگوي حا
 که برآمده از عوامل مؤثر بر سطوح يابية بازاريبر حاش
فروشي است، مورد بررسي و  ، فرآوري و خردهيدامدار

  .گيرد ارزيابي قرار مي
  

  ها مواد و روش
ة ي حاشي به منظور بررسيابيات بازاري که در ادبييالگو
 يشود، الگو يستفاده مصورت گسترده ا  بهيابيبازار

Gardner (1975)  وHeien (1980) ياست که به تازگ 
 ي محصوالت کشاورزي براPiggott et al. (2000) توسط
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با لحاظ کردن نوع ساختار بازار مورد استفاده قرار گرفته 
شده توسط   مطرحين پژوهش از چارچوب نظريدر ا. است

Piggott et al. (2000)يابية بازاري حاشي به منظور بررس 
ران، استفاده ي آن در اين قدرت بازارييگوشت قرمز و تع

  . شود يم
 دو يد گوشت قرمز، نظامينظام تول. يابينظام بازار

د گوشت آمادة طبخ يرة دوم، توليدر زنج.  استيا مرحله
ها دام زنده  ن آنيتر  از عوامل گوناگون بوده که مهميتابع
توان با عنوان خدمات  يد را مي توليها ر نهادهيسا. است
ة ي حاشي الگويبه منظور بررس.  فرض کرديابيبازار
د گوشت آمادة طبخ، ي گوشت قرمز، ابتدا تابع توليابيبازار

 گوشت آمادة طبخ، تابع عرضة دام زنده و تابع يتابع تقاضا
سپس با استفاده . شوند ي برآورد ميابيعرضة خدمات بازار

 ي به بررسيابية بازاريا حاشها ب ن توابع و ارتباط آنياز ا
  . شود ي پرداخته ميابية بازاري حاشيالگو

با توجه به دو .  تابع توليد گوشت آمادة طبخ)الف
د يد گوشت آمادة طبخ، تولي بودن نظام توليا مرحله

 يابي از دام زنده و خدمات بازاريگوشت آمادة طبخ تابع
 در يابين دام زنده و خدمات بازاري بينيت جانشيقابل. است
ن مقدار صفر يد گوشت آمادة طبخ محدود است، اما ايتول
رماهر بودن کارگران و يعات، غيل وجود ضايبه دل. ستين
 يابي دام زنده و خدمات بازارينيگزير عوامل، امکان جايسا
 .Hosseini et alن مسئله توسط يا. گر وجود دارديکديبا 

 شده يابي گوشت گاو، گوسفند و مرغ ارزي برا(2008)
د گوشت آمادة طبخ ين مطالب، توليبا توجه به ا. است
. شود ير در نظر گرفته مي متغيها  با نسبتييصورت الگو به
ر بوده و در يد متغيها در تول ب نهادهي نسبت ترکيعني
ن در يهمچن. ها وجود دارد  نهادهينيجه امکان جانشينت
 اس وجود داردي ثابت در مقين تابع، فرض بازدهيا

(Gardner, 1975; Hosseini et al., 2008; Piggott et al., 
ر يصورت ز د گوشت آمادة طبخ بهي توليتابع ضمن. (2000
  :شود يف ميتعر
١  (                     b)f(a,X =  

  

 يدي مقدار گوشت آمادة طبخ تولXکه در آن، 
مقدار b ، )لوگرميک(دام زنده )تعداد( مقدار a، )لوگرميک(

 يها مقدار دام زنده، وزن دام.  استيابيبازار خدمات 
 ين برايهمچن. روند ي هستند که به کشتارگاه ميا زنده

 که در ييها تي، از مجموع فعاليابيمقدار خدمات بازار

ن يدر ا. شود يرد، استفاده ميگ يسطح کشتارگاه صورت م
 يها نهي درصد از هز۷۰نکه حدود يبا توجه به اپژوهش، 

شده در  کار استفاده يروينة ني مربوط به هزيابيبازار
 به يها است، از شاخص دستمزد پرداخت کشتارگاه

 يابيمت خدمات بازاريعنوان ق ها به کار در کشتارگاه يروين
نة کشتار و حفاظت از گوشت از يو از مجموع شاخص هز

با . شود ي استفاده ميابيعنوان مقدار خدمات بازار فساد به
 يها و شاخص R2  برازش مانندي خوبيها هتوجه به آمار

AIC،SICترنسلوگ ي مختلف، الگويان اشکال تابعي از م 
) ۲ رابطة(د ي تابع تولي براوردين الگويعنوان بهتر به

 تابع ترنسلوگ برآوردشده، به يالگو. ده شده استيبرگز
   1 :شود يان مي بريصورت ز

٢(                                                 
))ab(Log(θ)abLog(θLog(A))aXLog( 2

21 0/5++=

   
دگوشت آمادة طبخ تقاضا ي مقدار تولXکه در آن، 

شده   مقدار دام زندة عرضهa، يفروش شده در سطح خرده
 عرضه شده در يابي مقدارخدمات بازارbدر سطح مزرعه و 

، )۲ رابطة(د برآوردشده ي از تابع تول. استيسطح فرآور
دام زنده و خدمات (د ي توليها  نهادهينيکشش جانش

 ي که در ادامه به چگونگشود يمحاسبه م) σ،يابيبازار
  .اهد شد اشاره خويابية بازاريها بر حاش  آنياثرگذار
همانطور که در . تابع تقاضاي گوشت آمادة طبخ)ب
د گوشت آمادة طبخ، ي روش تحقيق گفته شد، توليابتدا
 و دام زنده است که هرکدام از يابي از خدمات بازاريتابع
که هر  يطور  بازار خاص خود هستند، بهين کاالها دارايا

ات گوشت آمادة طبخ، دام زنده و خدم(ن کاالها يکدام از ا
 يتابع تقاضا.  خود را دارنديتوابع عرضة و تقاضا) يابيبازار

صورت  ه است، بهي اوليگوشت آمادة طبخ که تابع تقاضا
  :شود يف مير تعريز
۳(                 N),PD(X x=  

  

                                                                                     
همانطور که اشاره شد اين شکل تابعي، با لحاظ کردن فرض . ١

شکل . دست آمده است بازدهي به مقياس بر تابع توليد ترنسلوگ به
  باشد مي صورت زير  اصلي تابع توليد ترنسلوگ به

b)Log(a)Log(γ (Log(b))θ

(Log(a))αLog(b)θLog(a)αLog(A)Log(X)

1
2

2

2
211

0/5
0/5

++

+++=  

در آن يعني قيود با لحاظ کردن فرض بازدهي ثابت به مقياس 

γθα 122 22 θαو ==− 11   .حاصل شده است) ٢(شکل تابعي ، =−1
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مقدار گوشت آمادة طبخ مورد تقاضا در X که در آن،
 Nمت آمادة طبخ و ي قPx، )وگرمليک( فروشي سطح خرده
 گوشت آمادة طبخ است يدهندة تابع تقاضا عوامل انتقال

فروشي  که موجب انتقال تابع تقاضا در سطح خرده
صورت   گوشت آمادة طبخ بهي تجربي تقاضايالگو. شود يم

  : برآورد شده است) ۴(رابطة 

٤(          N
η

P
η

AX N
x= 

  
 گوشت آمادة طبخ، ي مقدار تقاضاX ه در آن،ک

Pxمت گوشت آمادة طبخ و يقNدهندة   عوامل انتقال
 گوشت يدهندة تقاضا تابع تقاضا هستند که عوامل انتقال

مت گوشت گوسفند آمادة يگوسالة آمادة طبخ شامل ق
 سرانة يگوشت مرغ آمادة طبخ، درآمد ملمت يطبخ، ق

 گوشت گوسفند ي تقاضايها دهنده قابل تصرف و انتقال
مت يمت گوشت گوسالة آمادة طبخ، قيآمادة طبخ شامل ق

 سرانة قابل تصرف يگوشت مرغ آمادة طبخ، درآمد مل
 Nη  ويمتيکشش قηان ذکر است که يشا. باشند يم

 گوشت آمادة طبخ يدهندة تابع تقاضا کشش عوامل انتقال
 يکه در ادامه به چگونگ هستنديفروش در سطح خرده

  . اشاره خواهد شديابية بازاريها بر حاش  آنياثرگذار
 بازار دام يبه منظور بررس.  تابع عرضة دام زنده)ج

ن تابع ينخست. شود ي آن برآورد مهيزنده، تابع عرضة اول
ف ير تعريصورت ز  است که به ه، عرضة دام زندهية اولعرض
  :شود يم
٥(         W)h(a,Pa =   

  
انگر تابع عرضة معکوس دام زندة ي، ب)۵(رابطة 

مت دام يقPa بوده که در آن، يآمادةکشتارسطح دامدار
 Wشده و  دام زندة آمادةکشتار عرضه) تعداد( مقدار aزنده، 

تابع عرضة دام زنده در ) عوامل مؤثر(دهندة  عوامل انتقال
برآورد تجربي تابع عرضة دام زنده .  استيسطح دامدار

  :شود ين مييتب) ۶(صورت رابطة  به) در سطح مزرعه(

٦(              WeP eAa wa
a=  

  
، )تعداد دام زنده( مقدارعرضة دام زندهaکه در آن،

Paو  مت دام زندهي قWدهندة تابع عرضه   عوامل انتقال
 گاو و ي عرضة دام زنده برايها دهنده هستند که انتقال

دستمزد  مت علوفه،يمت قيگوسفند زنده شامل ق

  ويمتي کشش قea. شوند يه ميمت سرمايکار و ق يروين

ewيدهندة عرضة دام زنده برا  کشش عوامل انتقال 
 که در ادامه به گوشت گاو و گوشت گوسفند هستند

 اشاره خواهد يابية بازاريها بر حاش  آني اثرگذاريچگونگ
  .شد

 يبه منظور بررس. يابيتابع عرضة خدمات بازار) د
. شود يه برآورد مي، تابع عرضة اوليابيخدمات بازار بازار
 است که يابيه، عرضة خدمات بازاريرضة اولن تابع عيدوم
  :شود يف مير تعريصورت ز به
7                                          ( T)g(b,Pb =  

 يابيانگر تابع عرضة معکوس خدمات بازاري، ب)۷( رابطة
مت خدمات ي قPb است که در آن، يدر سطح فرآور

 T شده و  عرضهيابي مقدار خدمات بازارb، يابيبازار
تابع عرضةخدمات ) عوامل مؤثر(دهندة  عوامل انتقال

 عرضة خدمات يالگو.  استي در سطح فرآوريابيبازار
  : برآورد شده است) ۸( به صورت رابطة يابيبازار

٨ (               TeP eAb Tb
b=   

  
شاخص  (يابيمقدارعرضة خدمات بازارbکه در آن،

 يابيمت خدمات بازاري قPb ،) گوشتيابينة بازاريهز
 عوامل T و )ها  کار در کشتارگاهيرويدستمزد ن(

دهندة  دهندة تابع عرضه هستند که عوامل انتقال انتقال
کش،  مت گوشت گاو کشي شامل قيابيعرضة خدمات بازار

مت ي گوشت گاو و قيمت آب و برق برايه و قيمت سرمايق
مت آب و برق يه، قيمت سرمايکش، ق گوشت گوسفند کش

، يابيمقدار خدمات بازار. هستند  گوشت گوسفنديبرا
 کشتار و حفاظت از گوشت در برابر يها  نهيشاخص هز

 کشش عوامل eT  ويمتي کشش قeb. باشد يفساد م
 گوشت گاو و ي برايابيدهندة عرضة خدمات بازار انتقال

 ي اثرگذاري که در ادامه به چگونگگوشت گوسفند هستند
  . اشاره خواهد شديابية بازاريها بر حاش آن

ل يپس از تکم. يابية بازارير حاشيي تغيچگونگ
 دام يتقاضا (يابيبازار دام زنده و خدمات بازار يها مؤلفه

 يبا فرض حداکثرساز) يابي خدمات بازاريزنده و تقاضا
د گوشت آمادة طبخ، شرايط تعادل در هر يسود در تابع تول

يك از سه بازار دام زنده، خدمات بازايابي و گوشت آمادة 
در نظر گرفتن اين مسئله، با . شود طبخ در نظر گرفته مي

، ضريب قدرت Piggott et al. (2000) اس مطالعهبر اس
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بازاري از مزرعه تا خرده فروشي و از كشتارگاه تا 
  : شود فروشي به صورت روابط زير محاسبه مي خرده
٩(                             ( ) ( )a1 e/11/11 +η+=β  
۱۰(                          ( ) ( )b2 e/11/11 +η+=β  

  
 به سنجش درجة رقابت در بازار β2  وβ1ب يضرا

چنانچه بازار دام زنده و گوشت آمادة طبخ . پردازند يم
و ) ea( عرضة دام زنده يمتي باشند، کشش قيرقابت

ت ينها يب) η ( گوشت آمادة طبخي تقاضايمتيکشش ق
طور مشابه،  به. شود يک مي برابر 1β،  جهيدر نت. شود يم

 ي و گوشت آمادة طبخ رقابتيابيچنانچه بازار خدمات بازار
و ) eb (يابي عرضه خدمات بازاريمتيباشند، کشش ق

ت يانه يب) η( گوشت آمادة طبخ ي تقاضايمتيکشش ق
اما . شود يک مي برابر 2βن مسئله يجه ايدر نت. شود يم

 گوشت آمادة طبخ، دام زنده و يک از بازارهايچنانچه هر 
 β2≥1 وβ1≥1ر ي نباشند، مقادي رقابتيابيخدمات بازار

د گوشت ي در صنعت توليصورت قدرت بازار نيبه ا. است
  .شود ي مييگاو و گوسفند شناسا

 پس Piggott et al. (2000)  همچنين براساس مطالعه
گيري از اين شرايط  از برقراري شرايط تعادل با ديفرانسيل

فروشي نسبت به عوامل  در سطح مزرعه، فرآوري و خرده
، عرضة خدمات بازاريابي )W(دهندة عرضة دام زنده  انتقال

)T ( آمادة طبخ و تقاضاي گوشت)N ( و تبديل آن به
کشش نسبت (توان رابطة حاشية بازاريابي  كشش مي

نة دام زنده از درآمد حاصل ي، کشش سهم هز)R(ها  متيق
و ) Sa (يفروش از فروش گوشت آمادة طبخ در سطح خرده

دهندة  با عوامل انتقال) M%(1 (يه درصديکشش حاش

و ) T(، عرضة خدمات بازاريابي )W(عرضة دام زنده 
را بدست آورد كه به ) N(تقاضاي گوشت آمادة طبخ 

  .شود نشان داده مي ۱صورت جدول 
ق ين تحقياز در ايها و اطالعات مورد ن داده. ها داده

.  است١٣٧٧‐١٣٨٣ ي دورة زمانيصورت ماهانه و برا به
مت گوشت گوساله، يها، شامل ق متياطالعات مربوط به ق

ده، گوشت گاو و گوسفند مرغ و گوسفند، گاو و گوسفند زن
 يو علوفه، از شرکت سهام) در کشتارگاه(کُش  کَش

                                                                                     
1. PPR ax= , xPaPS xaa = ,  

1001100 ×−=×−= ))PP((P))PP((%M axaax   

آمار و اطالعات مقدار .  امور دام گرفته شده استيبانيپشت
 کشور و مقدار و تعداد گاو و گوسفند   کليگوشت مصرف

 کشور، متوسط وزن الشة دام، يها کشتارشده درکشتارگاه
دست آمده   بهياز معاونت امور دام وزرات جهاد کشاورز

 ي جمهورين از آمار و اطالعات بانک مرکزيهمچن. است
مت آب و يکار، ق يرويشاخص دستمزد ن(ران يا  ياسالم 
 سرانة قابل يها و درآمد مل  در کشتارگاهيمت برق مصرفيق

)  گوشت گاو و گوسفنديابينة بازاريتصرف و شاخص هز
  . ز استفاده شده استين

  
  نتايج

، با استفاده از )۸(و ) ۶(، )۴(، )۲( يها يبرآورد الگو
انس به يه واريآزمون تجز. است افزار شازم انجام گرفتهنرم

 بروش پاگان با يها ، آزمونيخط ن رابطة همييمنظور تع
 و لاخال انس در جزءيوار ين وجود ناهمسانييهدف تع
 يب الگرانژ براين واتسون و ضرين آمارة دوربيهمچن
شة ي، آزمون رل اخالء در جزين وجود خودهمبستگييتع

در . رها صورت گرفته استي متغييستاين ايي تعيواحد برا
) ۸(و ) ۶(، )۴(، )۲( برآورد راوبط ي، چگونگيادامه به بررس
   .شود يپرداخته م

و ) ۲( يج حاصل از برآورد الگوي، نتا۲در جدول
ج ينتا.  برازش نشان داده شده استي خوبيها آمارة
 نهادة مزرعه ينيد که امکان جانشده ي م  نشان۲جدول

د گوشت ي در توليابيو نهادة خدمات بازار) دام زنده(
 است كه در ۵۹/۰گوساله وجود دارد و مقدار آن برابر 

 ۲۱/۰براي گوشت گوساله ،Wohlgenant (1989)مطالعه 
اما در مورد گوشت گوسفند امکان آن . دست آمده است به
  .ار کم استيبس

در ( گوشت آمادة طبخ يبع تقاضادر مرحلة دوم، تا
 ي، برآورد الگو۳جدول. شود يبرآورد م) يفروش سطح خرده

 آن را ي خوبيها  گوشت گاو و گوسفند و آمارةيرا برا) ۴(
دهندة رابطة معکوس  ، نشان۳ج جدولينتا. دهد ينشان م

.  آن استيمت گوشت گوسالة آمادة طبخ با مقدار تقاضايق
مت گوشت مرغ و گوسفند ي، قن رابطة مثبت درآمديهمچن

ن گوشت گوسالة آمادة ي جانشيعنوان کاال به(آمادة طبخ 
 ي تقاضايج برآورد الگوي نتا.شود ي، مشاهده م)طبخ

مت گوشت گوسفند يگوسفند آمادة طبخ، رابطة معکوس ق
ن يهمچن. دهد ي آن را نشان ميآمادة طبخ با مقدار تقاضا
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گوسالة آمادة مت گوشت مرغ و يرابطة مثبت درآمد، ق
) ن گوشت گوسفند آمادة طبخي جانشيعنوان کاال به(طبخ 

دار  ي، کاهش معنيعوامل فصل  اثر.شود يمشاهده م
ن ي بهار و تابستان و همچنيها  گوشت گاو در فصليتقاضا

ن امر، يعلت ا. دهد ين و اسفند نشان ميدو ماه فرورد
ل يل به د گوشت گوسالة آمادة طبخ متيش قيتواند افزا يم

مت يش قي و افزاها ن فصلي در اي فرآوريها نهيش هزيافزا
در مورد گوشت گوسفند . باشد) اسفند(  ساليانيدر ماه پا
 دهيد) مانند گوشت گاو(ن و اسفند ي دو ماه فروردياثر منف

در سطح (در مرحلة سوم، تابع عرضة دام زنده . شود يم
 يرا برا) ۶ (ي، برآورد الگو۴جدول. شود يبرآورد م) مزرعه

 آن را نشان ي خوبيها گوشت گاو و گوسفند و آمارة
مت ي، رابطة مثبت مقدار عرضه و ق۴ج جدولينتا. دهد يم

. دهد ي گوشت گاو و گوسفند نشان ميدام زنده را برا
کار و  يرويمت علوفه، دستمزد نين رابطة معکوس قيهمچن

ن يانگيق از مين تحقيدر ا. شود يه مشاهده ميمت سرمايق
ونجه، جو، کنسانتره آماده، ذرت و اسپرس با يمت ي قيوزن

 به عنوان ييرة غذايب جينة آن در ترکيوزن درصد هز
ن يهمچن. (IAM, 2005) مت علوفه استفاده شده استيق
 يها   نرخ سود سپردهين وزنيانگيه، ميمت سرمايق

زان ي با وزن مي دولتيها  مدت و بلندمدت بانک کوتاه
ح است، با توجه يالزم به توض. باشد يها م ک از سپردهيهر
 از وزن گاو و گوسفند زنده در داخل يقينکه آمار دقيبه ا

عنوان  کشور وجود ندارد، از تعداد گاو و گوسفند به
برآورد .  از مقدار گاو و گوسفند استفاده شده استيشاخص

دهد که عرضة گاو  ي گوشت گاو نشان مي برايآثار فصل
علت کاهش . ابندي  يز کاهش مييبهار و پا يها زندة در ماه

 گوشت يعرضة گاو زنده در فصل بهار، کاهش تقاضا
اما ). ۳ج جدول يبر اساس نتا(باشد  يگوسالة آمادة طبخ م

 يابيز به علت کمييکاهش عرضة گاو زنده در فصل پا

، تابع عرضة يانيدر مرحلة پا. باشد ين فصل ميعلوفه در ا
. گردد يبرآورد م) يح فرآوردر سط (يابيخدمات بازار

 گوشت گاو و گوسفند و يرا برا) ۸ (ي، برآورد الگو۵جدول
  .دهد ي برازش آن را نشان مي خوبيها آمارة
مت ي، رابطة مثبت مقدار عرضه و ق۵ ج جدولينتا

 گوشت گاو و گوسفند نشان ي را برايابيخدمات بازار
   و برق   و  آب متي ق  معکوس رابطة ن ي همچن .دهد يم

 گوشت يابيد خدمات بازاريعنوان نهاده در تول ه بهي سرما
مت گوشت گاو در يق. شود يگاو و گوسفند مشاهده م

 با عرضة خدمات يدار يکشتارگاه رابطة مثبت و معن
ن در مورد گوشت گوسفند، رابطة يهمچن.  آن دارديابيبازار

مت گوشت گوسفند در ين قي بيدار يمثبت و معن
. شود ي آن مشاهده ميابي خدمات بازارکشتارگاه و عرضة
 بهار، تابستان و يها ، اثر مثبت فصليبرآورد عوامل فصل

 گوشت گاو رانشان ي برايابيز را بر عرضة خدمات بازارييپا
 بهار، يها در مورد گوشت گوسفند، در فصل. دهد يم

 آن مشاهده يابيش خدمات بازاريز، افزاييپا تابستان و
توان وجود  ي، م)۱۰( و) ۹(روابط با توجه به . شود يم

 ارائه شده ۶صورت جدول  ن کرد كه بهيي را تعيقدرت بازار
 يابيند بازاريدهد که در فرآ ي نشان م۶ ج جدولينتا. است

 و از يفروش گوشت گاو و گوسفند از مزرعه تا خرده
با توجه .  وجود داردي قدرت بازاريفروش کشتارگاه تا خرده

 گوشت گاو و گوسفند، ي، برا۱لبه برآورد روابط جدو
ها، سهم کشاورز از  متينسبت ق(ي ابية بازاريکشش حاش
نسبت به عوامل ) يدرصد هيحاش ،يفروش درآمد خرده

مزرعه و عرضة  ، عرضةيفروش  خردهيدهندة تقاضا انتقال
ب ي، به ترت۸ و ۷ جدول. توان برآورد کرد ي ميفرآور

د را نشان  گوشت گاو و گوسفنيابية بازايکشش حاش
  .دهند يم

  
  

 *آمادة طبخ  گوشت  و تقاضاي بازاريابي  عرضة خدمات  دهندة عرضة دام زنده،  هاي بازاريابي نسبت به عوامل انتقال  کشش حاشيه‐۱جدول

  Nيک درصد افزايش در  Wيک درصد افزايش در Tيک درصد افزايش در کشش

R(  η)/D-e(Seeβ( ها نسبت قيمت abbT1  )/Deη(Seeβ bbaw −1
  )/Dee(Sηβ babN −1  

Sa( )/D-η)(σ-e(Seeβ( سهم کشاورز abbT 11 )/D-)(σeη(Seeβ bbaw 11 − )/D-)(σee(Sηβ babN 11 −  

M(  )(RRE%( درصدي حاشيه TR, 1−  )(RRE WR, 1−  )(RRE NR, 1−  

  .Piggott et al., 2000: مأخذ

*)eSβeSβσ(eeββ)eSβeSβη(D baabbabaab 212121 ++++−=  
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 )۲( نتايج برآورد الگوي ‐۲جدول 
  ضرايب

 نام محصول
 1θ 2θ  ثابت

R2  
  واتسون دوربين

(DW)  
  کشش جانشيني

)σ(  
  درجه انباشتکي
  ۱جزء اخالل

  گوشت گاو
*** ۷۳۲/۱۱  

)۲۲۸۶/۰(  

*** ۵۶۲۹/۱‐  
)۰۳۵۸/۰(  

*** ۰۸۸۸/۰  
)۰۰۱۲/۰(  

٥٩/٠  ٨٤/١  ٩٩/٠  I (0) 

  ‐  گوسفند گوشت
***٦٣٨/٠  

)٠١٦٩/٠(  

*** ۰۳۶/۰‐  
)۰۰۲۰/۰(  

٨٦/٠  ++۷۴/۱  ۰۰۰۲/۰  I (0)  

  .باشند مي) SE(معياراعداد داخل پرانتز، خطاي . باشد داري در سطح ده و يک درصد مي  معني*** و *
  .اين آماره مربوط به آزمون ضريب الگرانژ است++ 
  .ها اشاره شده است نتايج حاصل از آزمون ايستايي جزء اخالل در جدول. در تمامي الگوهاي برآوردي صورت گرفته است)  واحد ريشه( آزمون مربوط به ايستايي متغيرها.۱

  
 )۴ رابطة( گوشت گوساله و گوسفند آمادة طبخ ي برايفروش طبخ در سطح خرده گوشت آمادة ي تقاضاي برآورد الگو‐۳جدول

  ر مستقليمتغ

 نام 
 محصول

ت
وش
ت گ

يم
ق

بخ  
 ط
دة
آما

او 
گ

  

ت
وش
ت گ

يم
ق

بخ   
 ط
دة
آما

د 
سفن
گو

غ   
مر

ت 
وش
ت گ

يم
ق

بخ
 ط
دة
آما

لي  
د م
رآم
د

  
ران
 س

ف
صر
ل ت
قاب

ه 
  

مي
هو
مو

ير 
تغ
م

  
هار
ل ب
فص

مي  
هو
مو
ير
تغ
م

ان  
ست
 تاب
صل

ف
مي  

هو
مو

ير 
تغ
م

  
يز
پاي

ل 
فص

مي  
هو
مو

ير 
تغ
م

 
ند  دو
سف
 وا
ين
رد
رو
ه ف
ما

  

ت
ثاب

  

R2 DW

تگ
اش
 انب
جة
در

  ي
الل
اخ

زء 
ج

  

  گاو گوشت
(0/33)

1/24- ***
 

(0/35)
0/71 **

  
(0/08)
0/27 ***

 
(0/14)
0/10  

(0/04)
0/13- ***

 
(0/03)

0/05- *
  

(0/03)
0/003  

(0/02)
0/06- **

  
(1/91)
2/13 0/561/78 I(0)  

  گوسفند  گوشت
(0/82)
1/34 *

  
(0/73)

2/27- ***
  

(0/14)
0/08  

(0/07)
0/23 ***

 
(0/04)
0/02

  
(0/04)
0/09 **

 
(0/04)
0/05  

(0/04)
0/05-  

(2/3)
7/04 ***

0/541/78I(0)  

  .باشند مي) SE( اعداد داخل پرانتز، خطاي معيار .باشد رصد  ميداري در سطح يک، پنج و ده د  معني*** و **، *

  
 )۶رابطة ( عرضه دام زنده در سطح مزرعه گوشت گاو و گوسفند ي برآورد الگو‐۴جدول

  ر مستقليمتغ

نام 
ت محصول

يم
ق

 
ام 
د ده
زن

  

ت
يم
ق

 
فه
علو

  

زد
تم
دس

 
ي
رو
ني

  
  کار

ت
يم
ق

 
ايه
رم
س

مي  
هو
مو
ير
تغ
م

  
هار
ل ب
فص

مي  
هو
مو
ير
تغ
م

ان  
ست
 تاب
صل

ف
مي  

هو
مو
ير
تغ
م

  
يز
پاي

ل 
فص

  

ت
ثاب

  

R2  DW  

تگ
اش
 انب
جة
در

  ي
الل
اخ

زء 
ج

  

  گوشت
(0/06)  گاو

0/23 ***
  

(0/06)
0/11- *

  
(0/09)

0/21- **
  

(0/03)
0/04-  

(0/02)
0/08- ***

  
(0/02)
0/007  

(0/02)
0/008-  

(0/61)
2/60- ***  ٩٨/١  ٧٧/٠  I(0)  

  گوشت
  گوسفند 

** ۷۱/۱  
)۷۶/۰(  

١٠/٠‐  
)١١/٠(  

٤٠/٠‐  
)٤٤/٠(  

*** ۴۳/۲‐  
)۶۵/۰(  

*** ۰۵/۰‐  
)۰۰۹/۰(  

٠٠٢/٠  
)٠٠٧/٠(  

** ۰۲/۰  
)۰۰۸/۰(  

* ۰۱/۰  
)۰۰۶/۰(  

٧٤/١  ٦٣/٠  I(0)  
 باشند يم) SE( اري معيانتز، خطااعداد داخل پر. باشد يک درصد  مي در سطح ده، پنج و يدار ي معن*** و **، *

  
 )۸ رابطة( برآورد الگوي عرضه خدمات بازاريابي  در سطح فرآوري گوشت گاو و گوسفند ‐۵جدول

  متغير مستقل

نام 
ت محصول

يم
ق

 
ت
دما
خ

 
بي
ريا
ازا
 ب

ه   
سال
گو

ت 
يم
ق

 
ش
ک

 
ش
ک

)
دل
معا

(  

ند
سف
گو

ت 
يم
ق

 
ش
ک

 
ش
ک

)
دل
معا

(  

ت
يم
ق

 
رق
 وب
ب
آ

  

ايه
رم
 س
ت
يم
ق

ي   
وم
وه
ر م
غي
مت

هار
ل ب
فص

ي   
وم
وه
رم
غي
مت

 
ان
ست
 تاب
صل

ف
ي   
وم
وه
ر م
غي
مت

يز
پاي

ل 
فص

  

ت
ثاب

  

R2  DW    
ي 
تگ
اش
 انب
جة
در

  
الل
اخ

زء 
ج

  

 گوشت
   گاو

*** ۱۱/۰  
)۰۴/۰(  

*** ۵۶/۰  
)۱۴/۰(  

  
***۰۰۲/۰‐  

)۰۰۰۷/۰(  
٠٦/٠‐  

)١٢/٠(  

*** ۰۰۶/۰ 
)۰۰۲/۰(  

٠٠٣/٠  
)٠٢/٠(   

٠٠١/٠  
)٠٠١/٠(  

**۰۰۹/۰  
)۰۰۴/۰(  

٩٧/١  ٩٩/٠  I(0)  

  گوشت
  گوسفند

*** ۵۸/۰  
)۰۳/۰(  

  
*** ۴۹/۰  
)۰۹/۰(  

٠٠٠١/٠‐  
)٠٠٠١/٠(  

***۵۹/۰‐  
)۱۸/۰(  

***۰۶/۰  
)۰۱/۰(  

*** ۰۶/۰  
)۰۱/۰(  

** ۰۲/۰  
)۰۱/۰(  

٥٦/٠  
)٠٣/١(  

٠٤/٢  ٩٨/٠  I(0)  
  .باشد مي) SE( اعداد داخل پرانتز خطاي  معيار. باشد داري در سطح ده،  پنج و يک درصد مي  معني*** و **، *
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  بحث
 ي از وجود قدرت بازاري، شواهد۶ج جدوليبراساس نتا

 در بازار گوشت گاو و گوسفند ييها گر دخالتيان ديو به ب
 و کشتارگاه تا يفروش  مزرعه تا خردهيابيزارند بايدر فرآ
 يقصاب ۲۴۷۶۰ش از يوجود ب.  وجود دارديفروش خرده

(IAM, 2005) ي دامدار۱۸۸۶۰ و (ISC, 2005) نشان 
 ي قدرت بازاريابين دو سطح بازاريدهندة آن است که در ا

 کشتارگاه ۴۴۱  کشتارگاه کشور،۴۷۷اما از . وجود ندارد
 است يلذا منطق. (IVO, 2005) ست ايت دولتي مالکيدارا

  قدرت  جادي ايابين سطح از بازاري ايابيند بازاريکه در فرآ
  . دينما  يبازار

. باشد ي بازارها مييل ناکاراي از داليکي، يوجود قدرت بازار
 به بخش   کشتارگاهيچنانچه دولت اقدام به واگذار

 محصول گوشت يابيند بازاريد، رقابت در فرآي نمايخصوص
 بازار و ييجه کارايافته و در نتيش يگاو و گوسفند افزا

افزايش كارايي فرآيند . ابدي يش مي افزايابيند بازاريفرآ
بازاريابي، كاهش حاشية بازاريابي را در پي خواهد داشت 

دهندة  ق حاضر، برآورد اثر عوامل انتقالي تحقيهدف اصل
 ، عرضة مزرعه)گوشت آمادة طبخ( يفروش  خردهيتقاضا

ة يبر حاش) يابيخدمات بازار( يو عرضة فرآور) دام زنده(
ها، سهم کشاورز از درآمد  متينسبت ق( يابيبازار
، با ۷بر اساس جدول . است) ية درصدي، حاشيفروش خرده

تنظيم بازار ساير محصوالت مرتبط با گوشت گاو نظير 
توان حاشية بازاريابي  گوشت گوسفند و مرغ آمادة طبخ مي

ا كاهش داد و يا با اعطاي تسهيالت ارزان گوشت گاو ر
كاهش نرخ سود تسهيالت براي ( ها قيمت به دامداري

توان حاشيه بازاريابي اين محصول را كاهش  مي)ها دامداري
، با تنظيم ۸ مشابه بازار گوشت گاو، بر اساس جدول. داد

بازار ساير محصوالت مرتبط با گوشت گوسفند نظير 
توان حاشية بازاريابي  طبخ ميگوشت گاو و مرغ آمادة 

گوشت گاو را كاهش داد و يا با اعطاي تسهيالت ارزان 
براي  تسهيالت سود نرخ كاهش( ها دامداري به قيمت

توان حاشيه بازاريابي اين محصول را كاهش  ها مي دامداري
  .داد

توان نتيجه گرفت كه عوامل با  ج ميي در مجموع نتا
والت مرتبط با گوشت گاو و دخالت در بازار ساير محص

توان حاشية بازاريابي اين محصوالت را كاهش  گوسفند مي
مهمترين اين راهكارهايي كه براي كاهش حاشية . داد
توان ارائه كرد شامل  اريابي گوشت گاو گوسفند ميزبا

ها، تأمين علوفه  اعطاي تسهيالت ارزان قيمت به دامداري
قيمت آب و برق براي ها،كاهش  ارزان قيمت براي دامداري

  .باشد ها مي كشتارگاه
  
 گوشت يابيند بازاري در فرآين وجود قدرت بازاريي تع‐۶جدول

 )۱۰ و ۹روابط ( گاو  و گوشت گوسفند
   از يوجود قدرت بازار

  يمزرعه تا خرده فروش
 يوجود قدرت بازار

  محصول يازکشتارگاه تا خرده فروش
10 1 ≤≤ β  10 2 ≤≤ β  

  ۱۷/۰  ۳۳/۰  گوشت گاو
  ۲۰/۰  ۳۵/۰  گوشت گوسفند

  قي تحقيها افتهي: مأخذ

  
  يسپاسگزار

بررسي ” اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان
اعتبار ” مالي حمايت با “ ايرانساختار بازار گوشت گوسفند

پرديس كشاورزي و منابع  معاونت پژوهشي و فناوريويژه 
  .صورت گرفته است “ تهراندانشگاهطبيعي 

  
  

 )۱روابط جدول ( کشش حاشيه بازاريابي  گوشت گاو ‐۷ جدول
  يک درصد تغيير در

 (T) دهندة عرضه خدمات بازاريابي عوامل انتقال (w) دهندة عرضه مزرعه عوامل انتقال   (N) فروشي دهندة تقاضاي خرده عوامل انتقال

N1  N2  N3  W1  W2  W3  T1  T2  T3  
  کشش حاشيه
  بازاريابي

  قيمت گوشت
  طبخ گوسفند آماده

   گوشتمتيق
  آماده طبخمرغ

  سرانهملي درآمد
  قابل تصرف

 علوفهمتيق
دستمزد 
  کار نيروي

قيمت 
  سرمايه

   گوشتمتيق
   در کشتارگاهگاو

   آبمتيق
  و برق

قيمت 
  سرمايه

  ‐R(  ۰۳۵/۰  ۰۹۲/۰  ۰۱۳/۰  ۰۳۷/۰  ۴۵۱/۰  ۰۱۳/۰  ۰۹۹/۰  ۰۰۰۴/۰‐  ۰۱۲/۰( ها نسبت قيمت

  Sa(  ۰۱۴/۰‐  ۰۳۸/۰  ۰۰۵/۰‐  ۰۱۵/۰‐  ۰۳۰/۰‐  ۰۰۶/۰‐  ۰۴۱/۰‐  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۵/۰( سهم کشاورز 
  ‐M(  ۱۶۹/۰  ۴۴۶/۰  ۰۶۲/۰  ۱۷۹/۰  ۱۹/۲  ۰۶۵/۰  ۴۸۳/۰  ۰۰۲/۰‐  ۰۵۹/۰%( حاشيه درصدي

  



 ۷۳  الگوي اقتصادي رفتار حاشيه بازاريابي گوشت قرمز در ايران: زي و حسينيشهبا  

 )۱روابط جدول (  کشش حاشيه بازاريابي  گوشت گوسفند‐۸جدول 
  يک درصد تغيير در

(T) دهندة عرضه خدمات بازاريابي عوامل انتقال(w) دهندة عرضه مزرعه نتقالعوامل ا   (N) فروشي دهندة تقاضاي خرده عوامل انتقال
N1 N2 N3 W1 W2  W3 T1  T2  T3  

  کشش حاشيه
  بازاريابي

  قيمت گوشت
  طبخ گوسالة آماده

   گوشتمتيق
  آماده طبخمرغ

 سرانهملي درآمد
  قابل تصرف

 متيق
  علوفه

دستمزد 
  کار نيروي

قيمت 
  سرمايه

   گوشتمتيق
  در کشتارگاهگوسفند

 و آبمتيق
  برق

قيمت 
  سرمايه

  ‐R(  ۱۰۱/۰  ۰۰۶/۰  ۰۱۷/۰  ۰۳۲/۰  ۱۲۹/۰  ۷۷۳/۰  ۰۷۳/۰  ۰۰۰۰۲/۰‐ ۰۸۹/۰( ها نسبت قيمت

  Sa(  ۱۰۱/۰‐  ۰۰۶/۰‐  ۰۱۷/۰‐  ۰۳۲/۰‐  ۱۲۹/۰‐  ۷۷۳/۰‐  ۰۷۳/۰‐  ۰۰۰۰۲/۰ ۰۸۹/۰(سهم کشاورز
  ‐M(  ۲۸۳/۱  ۰۷۶/۰‐  ۲۲۰/۰  ۴۰۸/۰  ۶۳۲/۱  ۷۹/۹  ۹۳۴/۰  ۰۰۰۲/۰‐ ۱۲/۱%( حاشيه درصدي
  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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