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 چکیده

ش خصوصی برای کشاورزان است. حکمرانی معنی فراهم آوردن خدمات بهتر با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخحکمرانی خوب برای کشاورزی به
کنند، تعهدات خوود را بورآورد    کنند، حقوق قانونی خود را اعمال میکشاورزی شامل نهادهایی است که در آن کشاورزان در مورد منافع خود صحبت می

 در( داموداری ) کشواورزی  حکمرانوی  منتخوب  یرهوای متغ تغییر ضریب ثیرأشود. در این تحقیق، تگری میها میانجیکنند و در زمان اختالف میان آنمی
 و گواو  مور،،  بورای  مقودار  و قیمت عوامل. گرفت قرار بررسی مورد (EDM)4 تعادل جابجایی مدل از استفاد  با گوشت بازار بر کشور توسعه هایبرنامه

گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اشتغال  قرار بررسی ردمو توسعه ششم و پنجم برنامه در مختلف سناریوهای تحت کنند عرضه مازاد چنینهم و گوسفند
گذاری در حوز  اقتصوادی  های تعاونی بیشترین اهمیت را در حوز  سیاسی، اجتماعی و محیطی دارند و عوامل افزایش تولید و سرمایهکشاورزی و شرکت

ی سیاستی این است کوه حکمرانوی خووب بایود منوافع کشواورزی را در       هاهای پژوهش، از جمله توصیهبیشترین رتبه و اهمیت را دارند. مطابق با یافته
یابی به توافق جامع نیازمند نمایندگان منتخب، متخصصان متفکور و  های مختلف از طریق اجماع و مشارکت عمومی با کشاورزان تامین کند. دستحوز 

 .درک درست از رشد و توسعه کشاورزی است کشاورزان نوآور با دیدگا  وسیع و بلندمدت در زمینه حکمرانی خوب و داشتن

 
 مشارکت گروهی ،مدل جابجایی تعادلحکمرانی کشاورزی،  ،بازار گوشت واژهای کلیدی:

 

 4 3 2 1 مقدمه

حکمرانی به مفهوم قووانین، هنجارهوا و اقودامات سواختار یافتوه،      
بانو  جهوانی و    پایدار، تنظیم شد  و پاسخگو در یو  جامعوه اسوت.   

ی توسعه در حوز  حکمرانی خووب بوه پوردازو عوامول     هاسایر بان 
اقتصادی و مدیریت بخوش دولتوی از جملوه شوفافیت و پاسوخگویی،      

های عمومی و مشوارکت در سوطع عموومی    اصالحات قانونی، مهارت
های دیگر مانند سازمان ملل، کمیسیون اروپوا و  پردازند. در سازمانمی

اله حکمرانووی مسوو (OECD) سووازمان همکوواری اقتصووادی و توسووعه
ها اجتناب دموکراتی  و حقوق بشر، در حوز  سیاسی که از سوی بان 

شود. از جمله ابعاد دیگر حکمرانی: نظوارت بور   شد  است، برجسته می
انتخابات، حمایت از احزاب سیاسی، مبارز  با فساد، ایجاد قو  قضواییه  

هوای  مستقل، اصالحات بخش امنیتی، بهبود خدمات، شفافیت حساب
ولتی، تمرکززدایی، حقوق مدنی و سیاسی، پاسخگویی دولت، و ثبات د
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4- Equilibrium Displacement Model  

 (.11های بخش خصوصی است )قوانین نظارتی برای فعالیت
ترین سووال از دیودگا  سیاسوی    ، مهم"چگونگی بهبود حکمرانی"

 است. با این وجود، بدون توجه به مفهوم حکمرانی خوب، این سؤال را

توان به دقت پاسخ داد. با توجه نمی که دقیقا چه چیز را بهبود دهیم؟،
گیرد تعاریف متعوددی از  به آن که حکمرانی حوز  وسیعی را در بر می

حکمرانوی  "های مختلف وجوود دارد. اموروز  اصوطال     آن در سازمان
به ی  روو توصیفی جذاب برای انوواع نهادهوای سیاسوی و     "خوب

ای حکمرانی ها مدعی اجراقتصادی تبدیل شد  است که هر ی  از آن
های یو   حکمرانی خوب در هر ی  از بخش باشند. اجرایخوب می

بوا   (.5) کشور، کم  خوبی به رشد و توسعه در ی  کشور خواهد کرد
توجه به نقش مهم کشاورزی در زندگی انسان اجرای حکمرانی خووب  

حکمرانووی دارای ابعوواد سیاسووی،  در بخووش کشوواورزی ازم اسووت.  
وص در حووز  کشواورزی اسوت. در بخوش     اقتصادی و اجرایی به خص

هوای  گیری برای سیاسوت کشاورزی، حکمرانی سیاسی فرآیند تصمیم
کشوواورزی اسووت در حووالی کووه حکمرانووی اقتصووادی بوور فرآینوودهای 

هوا بوا اقتصواد    های اقتصوادی و روابوآ آن  گیری که بر فعالیتتصمیم
بور   کنود. حکمرانوی اجرایوی نیوز    کید میأگذارند، تثیر میأکشاورزی ت

در بیشتر کشورهای درحال توسوعه،   ها نظارت دارد.سازی سیاستپیاد 
هوای کشواورزی،   کند تا از طریق مشارکت با سازماندولت تالو می
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های غیردولتوی، جامعوه مودنی، اقتصواددانان توسوعه، بخوش       سازمان
های قانونی، اقتصادی و اجتماعی و خصوصی و هماهنگی بین سیستم

(. حکمرانوی خووب   31اورزی را بهبود بخشود ) کش نهادهای حکومتی،
تور کوردن دولوت بوه     نزدیو  "برای کشواورزی خودمات بهتور را بوا     

 کند.فراهم می "کشاورزان
 

 :حکمرانی کشاورزی شامل مفاهیم زیر است

هوای  فرایندی که توسآ مسئولین برای اجرا و مودیریت پورو     •
تمواعی بورای   کارگیری منوابع اقتصوادی و اج  کشاورزی در کشور با به

 (.15) شودتوسعه استفاد  می
هایی که نتایج ها و برنامهبهبود طراحی، تدوین و اجرای سیاست •

 .دهنددست میمثبت را برای کشاورزی به

مشارکت جامعه کشاورزی برای درخواست خدمات عمومی بهتر  •
هووای دولتووی، از جملووه سیاسووتمداران،   و افووزایش مسووئولیت مقووام 

 و مدیران مسئول.گذاران قانون
تغییر در ساختارهای نهادی و نظام حقوقی: الف( تقسیم خدمات  •

هوا، و توأمین منوابع موالی بوه سوطو        کشاورزی، وظایف و مسوئولیت 
توور ماننوود بخووش، دهکوود  و روسووتا. ب( اصووالحات نهووادی   پووایین

هوای مسوتقل،   های کشاورزی مانند ایجاد سازمانها و بخشوزارتخانه
هووای صووی، موسسووات توسووعه و سووازمان   دخالووت بخووش خصو 

 های محلی.و انتقال مدیریت به گرو  NGOغیردولتی
اصالحات حکوومتی بورای بهبوود چوارچوب قوانونی و نهوادی        •

هوای  تر از هموه گورو   موجود، با ترویج مشارکت مؤثر کشاورزان )مهم
هوای  کشاورزان کوچ ، زنان و کشاورزان مستاجر( و دخالت سوازمان 

هوای کشواورزی. ب( اصوال     سیاستفرآیند وستایی در کشاورزی و ر
ویژ  در سطع محلی. سیستم مدیریت اطالعات در بخش کشاورزی به

های توسعه کشاورزی مبتنوی بور حمایوت از کشواورزان     ج( آغاز پرو  
ها (. در چارچوب کنونی تالو21) خرد  مال  و تولیدکنندگان کوچ 

 ها انجام شود.مشارکت کامل آن باید با ایجاد آگاهی میان کشاورزان و

بینوی  برای توسعه کشاورزی پایدار، وجود ی  چارچوب قابل پیش
هوای  ها، ی  ضرورت بورای اجورای پورو     و شفاف از قوانین و ارزو

هوای مووثر،   کشاورزی است. بنابراین حکمرانی خوب بر ایجاد مکانیزم
د را بیوان  فرایندها و نهادهایی که از طریق آن کشواورزان منوافع خوو   

شووند،  هوای خوود متعهود موی    کنند، و بر حقوق قانونی و مسئولیتمی
  .تاکید دارد

بخش کشاورزی و دامداری نقش مهموی در زنودگی انسوان ایفوا     
کنند، اما سهم این بخش در توسعه اقتصادی ایران کواهش یافتوه   می

است. با وجود پتانسیل کشاورزی باا در ایران، رشد بخش کشواورزی  
هوا اسوت. اقتصواد ایوران     ولید ناخالص داخلی کمتر از سایر بخشدر ت

هوای کشواورزی و داموداری دارای    وابسته به نفت است. بهبود بخوش 
قابلیت بالقو  برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفوت اسوت. اجورای    

 حکمرانی خوب در این بخش کلید رشد اقتصادی است.
های در تمام شاخص ( نشان دادند که ایران22رونقی و همکاران) 

حکمرانی بان  جهانی )شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی، خشونت، 
اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قوانون و کنتورل فسواد( بوا     

های حکمرانی کوه توسوآ بانو  جهوانی     چالش مواجه است. شاخص
ترین( متغیور  )قوی 5/2ترین( تا )ضعیف -5/2ی اند در باز تعریف شد 

های حکمرانوی در ایوران منفوی    ها دریافتند که تمام شاخصآناست. 
و پیشونهاد کردنود کوه فرصوت زیوادی بورای بهبوود        ( 1)شکل  است

حکمرانی وجود دارد. حکمرانی بهتر موجوب کواهش موانوع داخلوی و     
خارجی توسعه و بهبود مدیریت منابع داخلوی بوا ایجواد یو  سواختار      

تواند بوه رشود سوریع در    ت میتر خواهد شد. این تغییرانظارتی شفاف
 بخش کشاورزی ایران منجر شود.

های مهم کشاورزی، بخش دام و طیوور اسوت.   از جمله زیر بخش
با توجه به آن که گوشت نقش مهمی در تامین پروتئین و کالری برای 
مردم ایران دارد. نوسانات در عرضه و تقاضوای گوشوت بور الگوهوای     

هوای اخیور   قیمت گوشوت در سوال  گذارد. مصرف غذایی مردم اثر می
(. دولت موظف است از افوزایش تولیود پوروتئین    13) تغییر کرد  است

توانود ایون امور را بوا بهبوود      حیوانی )دام و طیور( حمایت کنود و موی  
حکمرانی کشاورزی )دامداری( انجام دهد. بنابراین، نقش حکمرانی در 

بررسوی قورار    بهبود عملکرد کشاورزی و دامداری در این تحقیق مورد
 گرفت.

 

 صورت زیر است:های مطرح شده بهسوال

های حکمرانوی خووب کشواورزی)دامداری( در    تغییر ضریب مولفه
های پنجم وششم توسوعه، چگونوه قیموت و مقودار     سناریوهای برنامه

 دهد؟ عرضه گوشت را تحت تاثیر قرار می
یمت العمل تولیدکنندگان گوشت در برابر تغییر در مقدار و قعکس

 اتفاق افتاد  در جانشینی انواع گوشت چگونه است؟

 در( داموداری ) کشواورزی  خوب حکمرانی هایمولفه ضریب تغییر
چگونوه باعوت تغییورات     توسوعه،  وششم پنجم هایسناریوهای برنامه

 شود؟کنندگان در بازار دام و طیور میرفاهی عرضه
 

صهورت زیهر   مطالعات انجام شده در زمینهه حکمرانهی بهه   

 باشد:می

حکمرانی خوب نیاز به همکاری و تشوری  مسواعی دارد کوه بوا     
هوای عموومی و مشوارکت انجوام     تقویت پاسخگویی، با تشویق بحت

معنوای تقویوت روابوآ عموومی و     چنوین حکمرانوی بوه   گیورد. هوم  می
-ها و گورو  های کشاورزی، تعاونیهای غیردولتی مانند انجمنسازمان

ه به این که بخش کشاورزی نقش مهمی (. با توج11های زنان است )
در زنوودگی انسووان دارد، مطالعووات متعووددی در زمینووه حکمرانووی در  

 کشاورزی انجام شد  است.
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Appendix: 

 

 شاخص های حکمرانی در ایران -1شکل 

Figure 1- Governance Indicators in Iran in 2010- 2015 
 

( نشان دادند که خدمات مبتنوی بور تقاضوا در    4ن )بیتزر و همکارا
بخش کشاورزی منجر به پیشرفت در حکمرانی کشاورزی شد  است و 

کنود.  بخش کشاورزی را با توجه بوه محویآ زیسوت پاسوخگوتر موی     
بخشد، که مشارکت بیشتر کشاورزان، حکمرانی کشاورزی را بهبود می

ها استدال کردنود  (. آن14ترین هدف از توسعه کشاورزی است )مهم
کووه بخووش دولتووی محلووی در بهبووود حکمرانووی کشوواورزی و توورویج 

( نشان داد که بهبوود حکمرانوی   7مشارکت عمومی بسیار مهم است. )
هوای توسوعه روسوتایی در    کشاورزی و افزایش تعهد دولت، از اولویت

گواتماا است. دستیابی به این بهبود باید بوا تخصویص بودجوه بورای     
های عمومی و افزایش مشارکت اجتمواعی در شوورای   اجرای سیاست

 اجتماعی حمایت شود.

است که  "کیفیت عملکرد دولت"جنبه دیگری از حکمرانی شامل 
اسوت   "کیفیت نظارتی"و  "اثربخشی دولت"شامل دو بعد حکمرانی: 

وری کشواورزی  مطالعوه کردنود کوه بهور      (11) فان و همکاران (.31)
های ها، سیستمخدمات عمومی مانند جاد  چگونه تحت تأثیر کااها و

هوای پوژوهش و توسوعه    آبیاری، زیربناهای ارتباطی، مدارس و برنامه
ها دریافتند که استفاد  از کااها و خودمات  گیرد. آنکشاورزی قرار می

عمومی برای توسعه کشاورزی حیاتی است. عالو  بر این، دولت نیواز  
همی مانند نرخ ارز در تعادل، نورخ  های اقتصاد کالن مبه ارائه سیاست

بهوور  واقعووی مثبووت در نزدیکووی هزینووه فرصووت بوورای سوورمایه و   
 (.32های مالی دارد که برای توسعه کشاورزی ضروری است )سیاست

( 27موانع زیادی برای بهبوود حکمرانوی کشواورزی وجوود دارد. )    

عوامول  ثباتی مالی، فساد، غیرقانونی بودن برخی موانع اداری، مانند بی
فرعی را برای اهداف سیاسی شناسایی کورد. او ایون مشوکالت را در    
سطع محلی و ملی بررسی کرد اما فقودان حمایوت سیاسوی از سووی     

(. ثبوات سیاسوی بوه    1؛ 3ترین مشکل دانسوت ) دولت مرکزی را مهم
( دریافتند کوه  2وضو  ی  امر مهم برای حکمرانی کشاورزی است. )

یاسی، مردم قادر به اداموه مانودن در   های سدر صورت وقوع کشمکش
هوای کشواورزی نیسوتند.    مزارع برای تولیود موواد غوذایی یوا فعالیوت     

کننودگان غوذا تبودیل    دهندگان غذا به دریافوت جای ارائهکشاورزان به
خطور  کشاورزی را به گذاری در بخشثباتی، سرمایهشوند. چنین بیمی
 آورد.جود میاندازد، زیرا ریس  مالی باایی را به ومی

 بورای  دادنود  نشان غنا در ایمطالعه در( 22) با -ایوسو و موگس
 بودجه مرکزی، مدیریت ی  داشتن به نیاز کشاورزی حکمرانی اصال 
 اصوالحات  مدل. باشدمی کشاورزی در مناسب اجرای سیستم و دولتی
 بوه  خودمات  سوااری برون( 2) خدمات از زدایی تمرکز( 1) شامل رایج

 خوودمات، سووازیخصوصووی( 3) سووازی،تجوواری و ی،خصوصوو بخووش
 بهبوود   بوه  منجور  کشواورزی  بخش در محور تقاضا خدمات. باشدمی

 متفواوت  کشوت  شورایآ  بوه  پاسوخ  و کشواورزی  حکمرانوی  وریبهر 
 کشواورزی  توانمندسوازی  چه اگر. شد کشورها داخل در محیطیزیست

 و مشوارکت  نقش اما است اصالحات این از روشن و صریع هدف ی 
 عمومی توسعه خدمات به پاسخگویی افزایش و کشاورزان مردمی نفوذ

 کشوواورزی حکمرانووی بهبووود باعووت( IFPRI، 35 و جهووانی بانوو )
 .شودمی
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 هوی   کشاورزی، حکمرانی مورد در بسیار مطالعات وجود رغمعلی
 هوای حووز   بر حکمرانی ثیرأت میزان که ندارد وجود ایجامع یمطالعه
، 2) کند تعیین را کشاورزی محیطیزیست و اجتماعی سیاسی، اقتصاد،

 در متعودد  هوای چوالش  و اقتصوادی  هایتحریم به توجه با(. 17و  12
 تغییرات به نیاز ایران کشاورزی شرایآ اشتغال، و گذاریسرمایه زمینه

 .دارد حکمرانی بهبود و
 رابطوه  اشوتغال  و اقتصادی هایتحریم بین داد، نشان( 1) علیزاد 

 کوه  داد نشان( 23) مصدق این، بر عالو . دارد وجود معناداری و منفی
 خروجوی  ایجواد  و خوارجی  گوذاری سورمایه  کواهش  باعوت  هوا تحریم

 به وابسته اقتصاد ی  ایران که جاییآن از. شودمی ایران در اقتصادی
 کشواورزی  بخوش  سیاسوی، اقتصادی هایتحریم دلیل به و است نفت

 وابسوتگی  کواهش  و بیشوتر  کوارگران  ماسوتخدا  بوه  تواندمی پیشرفته
 هوای بخوش  در مثبوت  دسوتاوردهای  بوا . کند کم  نفت به اقتصادی
 روابوآ  توسوعه  کوه  رسدمی نظر به گذشته، سال در کشاورزی مختلف

 تولیود،  زمینوه  در کشواورزی  بخش توسعه به منجر تواندمی المللیبین
 العوات مط براسواس (. 21) شوود  کشور تجارت بهبود و اشتغال تجارت،

 کواهش  کشاورزی، وریبهر  افزایش بر تأثیر با خوب حکمرانی قبلی،
 در مناسوب  هایسیاست تصویب تولید، افزایش گذاری،سرمایه ریس 
 از جلوگیری و قوانین اجرای مردم، مشارکت افزایش کشاورزی، بخش
 بوه  دستیابی. کندمی ایفا کشاورزی بخش بهبود در مهمی نقش فساد،
 .است کشاورزی خوب حکمرانی اجرای تلزممس پیشرفت این

ی ای در زمینوه شوود تواکنون مطالعوه   طور که مشاهد  موی همان
بررسی تأثیرات حکمرانی کشاورزی در بازار دام و طیور در ایران انجام 

تواند منجر به نتایج بهتور بوه   های حکمرانی مینشد  است. استراتژی
شوود. اسوتراتژی    "عرضههای استراتژی"و  "استراتژی تقاضا"عنوان 

ها های آنبا هدف تقویت توانایی کشاورزان و سازمان "سمت تقاضا"
های مقامات دولتوی،  برای درخواست خدمات عمومی بهتر و مسئولیت

گووذاران و موودیران اسووت. ایوون از جملووه نماینوودگان منتخووب، قووانون
ی حکمرانی خوب اشار  دارد. استراتژ "پاسخگویی "استراتژی به ابعاد 

دهنودگان  منظوور تقویوت ظرفیوت مودیران و سوایر ارائوه      به "عرضه"
هوا و  و کارآمود، و بورای پاسوخگویی بوه اولویوت     مؤثر طور خدمات به

در "کوارایی دولوت  "ها به ابعاد این استراتژی نیازهای کشاورزان است.
توأثیر  جا کوه بهبوود حکمرانوی    (. از آن24حکمرانی خوب اشار  دارد )

هبود بخش کشاورزی دارد، در این پژوهش به بررسی توجهی در بقابل
متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر عرضه و تقاضا در بازار گوشوت  تأثیر 

 پرداخته شد.
 
 

 هامواد و روش

( استفاد  شود   22های رونقی و همکاران )در این مطالعه، از یافته
 ها چهار متغیر برای حکمرانی کشاورزی تعریف کردند. نتوایج است. آن

ها نشان داد که عوامول اشوتغال   ی آنتجزیه و تحلیل فازی در مطالعه
هوای  هوای تعواونی در حووز    کشاورزی، مشوارکت گروهوی و شورکت   

سیاسی، اجتماعی و محیطی بیشترین اهمیت و رتبه را دارند و عوامول  
نهاد  تولید، بازارهای موالی و سورمایه بیشوترین اهمیوت را در حووز       

 اقتصادی دارند.

 جا که در این مطالعه به هری  از فاکتورهای حکمرانوی )در ناز آ
های هزینه برای دلیل عدم وجود داد بعد قیمت و هزینه( نیاز است، به

ها در بهبود کوارآیی و توزیوع   دلیل تأثیر تعاونیچنین بهها و همتعاونی
عنوان ی  متغیر در نظور گرفتوه   های تولید بهها، تعاونی و نهاد نهاد 
 ند.شد

صورت زیر تعریف شدند: اشوتغال کشواورزی،   متغیرهای تحقیق به
 های تولید(. های تعاونی ) نهاد گذاری، شرکتسرمایه

متغیرهوای  توأثیر  پس از انتخاب متغیرهای حکمرانی کشواورزی،  
حکمرانی کشاورزی بور بوازار دام و طیوور ایوران بوا اسوتفاد  از مودل        

کننودگان گوشوت   گان و مصرفبر تولیدکنند (EDM) جابجایی تعادل
متغیرهوای حکمرانوی   توأثیرات   EDMمورد استفاد  قرار گرفت. مدل 

کشاورزی بر قیمت و مقدار انواع گوشت دام و طیور را با تغییر عملکرد 
توابووع عرضووه و تقاضووا قبوول و بعوود از اجوورای متغیرهووای حکمرانووی 

نود.  کتعیین موی  برنامه پنجم و ششم توسعه کشاورزی در سناریوهای
گیوری توأثیر حکمرانوی کشواورزی در     این اولین مطالعه بورای انوداز   

در  اسوت.  EDMبازارهای عمودی و افقی گوشت با اسوتفاد  از مودل   
شووند. برتوری   معادات عرضه و تقاضا در نظر گرفته می EDM مدل

این مدل در این است که نوع فرمت توابعی عرضوه و تقاضوا اهمیوت     
دل نتایج را براساس شوک وارد بر مدل نسبت ندارد. معادات در این م
 .(33دهند )به تعادل اولیه نشان می

 

 مدل تجربی روش پژوهش

)دامداری( بر  های حکمرانی کشاورزیمولفهتأثیر برای رسیدن به 
بازار گوشت در این مطالعه بازارهای افقی گوشت مر،، گوسفند و گواو  

فروشوی و سور   ار خورد  چنین ارتباط بازارهای عمودی شامل بواز و هم
مزرعه درنظر گرفته شدند. درصد تغییر در قیمت و مقدار گوشت گواو،  

چنوین درصود تغییور    فروشوی و هوم  مر، وگوسفند در بازارهوای خورد   
عنوان درقیمت و مقدار گاو، مر، و گوسفند زند  بازارهای سرمزرعه به

 اند.متغیرهای درونزای سیستم در روابآ زیر مشخص شد 
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و  dln(p)=dp/pدرصد تغییورات قیموت و یوا     EPدر کلیه روابآ 
EQ  درصد تغییرات مقدار که برابر وdln(Q)=dQ/Q چنین است. هم

B، C وM دهنوود  گوواو، موور، و گوسووفند در سووطع ترتیووب نشووانبووه
فروشی گواو،  باشند. در بازار خرد ( میRفروشی )( و خرد Fسرمزرعه )

گوسفند آماد  طبخ هسوتند و در بوازار سورمزرعه، گواو، مور، و       مر، و
ترتیوب  بوه  EQRB ،EQRC  ،EQRM(. 24) باشندگوسفند زند  می

درصد تغییر در مقدار تقاضای گوشت گاو، مر، و گوسفند آماد  طبخ و 
EPRB ،EPRC  ،EPRM  فروشی گوشت درصد تغییر در قیمت خرد

 اشند.بگاو، مر، و گوسفند آماد  طبخ می
هوا ارتبواط داشوته،    مقدار تقاضای هر نوع گوشت به سایر گوشوت 

بنابراین ارتباط سه بازار گوشت مر،، گوسوفند و گواو آمواد  طوبخ بوه      
شکل افقی بیان شد  که درصد تغییر در مقدارتقاضا شد  هر گوشت به 

هوا بوه شوکل افقوی بوه کمو        درصد تغییر در قیموت سوایر گوشوت   
کشوش خوودقیمتی    3-1  اند. در روابآ های قیمتی مرتبآ شدکشش

و  𝜂BB  ،𝜂CCترتیوب بوا   گوشت گاو، مر، و گوسفند آماد  طوبخ بوه  
𝜂MM صورتو کشش متقاطع گوشت نیز به 𝜂ij طور مثال باشد بهمی

مر، و گوسفند آماد  طبخ نسبت به قیمت گوشت گواو   کشش متقاطع
جابجوایی  شوود و عامول   نشوان داد  موی   𝜂MBو  𝜂CBترتیب بوا  به

،  𝞭Bترتیب بوا  فروشی گوشت گاو، مر، و گوسفند بهتقاضاهای خرد 
c𝞭  وM𝞭  چنیناند. هممشخص شدM  C, B  کشش جانشوینی

 باشند.می

سهم تولیدکننودگان   BSبازار گوشت رقابتی است بنابراین ضریب 

 تووان بوا   را موی فروشی گوشت گاو گاو از قیمت خرد 

سووهم تولیدکننوودگان گوسووفند از قیمووت    MSچنووین ضووریب  هووم

سهم  VSو ضریب  فروشی گوشت گوسفند را با خرد 

فروشووی گوشووت موور، را بووا   تولیدکننوودگان موور، از قیمووت خوورد   

جایگزین نمود. برای محاسبه ایون ضورایب از متوسوآ     

شود. تقاضاهای مشتق شد  بازار سر مزرعوه  استفاد  میقیمت و مقدار 
-11انود. روابوآ   مشخص شد  2-7به شکل درصد تغییرات در روابآ 

-به معکوس عرضه کل گاو، مر، و گوسفند زند  آماد  کشوتار بوه   12

کشوش قیمتوی    CƐو   BƐ ،VƐنمایود.  صورت درصد تغییرات اشار  می
 عرضه کل گاو، مر، و گوسفند زند  است.

صورت های خوب حکمرانی کشاورزی و دام ) بهلفهؤاثر م
ترتیب های برونزا( بر عرضه کل گاو، مر، و گوسفند زند  بهشوک

 اند.مشخص شد  kMو  kB  ،kCبا
 های خوب حکمرانی کشاورزیمؤلفهدرصد تغییر قیمت هر ی  از 

 Ronaghi et)دامداری( که از ماتریس مقایسات دوجانبه برای ایران )

al, 2020)  ی اند در صورت معادلهبدست آمدk صورت وارد شد  و به
ها بر درصد تغییرات قیمت هر یو  از انوواع   درصد تغییرات قیمت آن

 و   B  k  ،Ckترتیب باگوشت، بر عرضه کل گاو، مر، و گوسفند زند  به

Mk در گوذاری سورمایه  متغیور  بورای  مثوال،  عنوانبه اند.مشخص شد 
 تغییووور قیموووت درصووود K ارزو ،(داموووداری) کشووواورزی بخوووش
 یو   قیموت  در تغییر درصد بر تقسیم 21 تا 25 سال از گذاریسرمایه

 .است 21 تا1325 سال از گاو مثال گوشت نوع
 

 نحوه تعیین شوک بر بازار دام و طیور ایران

متغیرهای حکمرانی کشاورزی در بازار گوشت، تأثیر برای سنجش 
گذاری، کمرانی کشاورزی )اشتغال، سرمایهقیمت یا هزینه متغیرهای ح

های تولید( به قیموت هور نووع گوشوت در     های تعاونی ) نهاد شرکت
ی  سال در نظر در سطع مزرعه )گوشت گاو، گوشت گوسفند و مر،( 

( بازار مر، و گوشت بازاری رقابتی اسوت.  13گرفته شد. بنابر مطالعه )
 برابر است با: Kزای بنابراین متغیر برون
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     )13( 

n ،(M) گوسوفند  و( C)مور،  ،(B)گواو  شوامل  n رابطه این در
F Q̵ 

 تغییورات  درصود  nQ کشوتار،  آمواد   مر، و گاو گوسفند، تولید متوسآ
n و منتخب حکمرانی اقتصادی هایمؤلفه از هری  هزینه یا قیمت

Fp 
 در گوشوت  عانووا  از یو   هور  تولیود  سورمزرعه  قیمت تغییرات درصد
 هوای نهاد  و اشتغال متغیرهای برای مثال، عنوانبه. باشدمی سالی 
 دستمزد تغییرات درصد K ارزو ،(دامداری) کشاورزی بخش در تولید

 سوال  از طیوور  و دام بخش در تولید هاینهاد  قیمت تغییرات درصد و
 از گاو مثال گوشت نوعی  قیمت در تغییر درصد برتقسیم 21 تا 1325
 .است 21 تا 1325 سال

پس از اجورای مودل جابجوایی تعوادل، نتوایج مختلفوی از توأثیر        
آیود. در ایون   متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت بدست می

متغیرهوای حکمرانوی بور    تأثیرات برای تعیین  EDMپژوهش از مدل 
چنوین تغییورات   فروشوی و هوم  قیمت و مقدار در سطع مزرعه و خرد 

فروشوان در سوناریوهای مختلوف    تولیدکننودگان و خورد    رفاهی برای
اعموال  توأثیر  ، 12-11هوای  که مطابق با فرمول جاآناز  استفاد  شد.

کننودگان اسوت، در ایون    های حکمرانوی کشواورزی بور عرضوه    مؤلفه
 د.شوصورت زیر محاسبه میکنندگان بهپژوهش اثرات رفاهی عرضه

فروشووی ار خوورد کننوودگان در بووازجهووت محاسووبه رفووا  عرضووه
n (گوشت

RpS𝛥( ( استفاد  شد. در این رابطه 14از رابطه )n
R0p  قیمت

nاولیه گوشت، 
R0Q  ،مقدار اولیه

 

 

 است.  

 

 
n (کنندگان بوازار سورمزرعه یوا تولیدکننودگان     رفا  عرضه

FpS𝛥( 
nآیوود. در ایوون رابطووه ( بدسووت مووی15براسوواس رابطووه )

F0p  وn
F0Q 

 قیمت اولیه گاو، مر، و گوسفند زند  است. ترتیببه

 

 
کنندگان هر نوع گوشت برابر بوا جموع مازادهوای    مازاد کل عرضه

فروشی هور نووع   کنندگان خرد تولیدکنندگان )بازار سرمزرعه( و عرضه
n) گوشت

FpS𝛥  +n
RpS𝛥= npS𝛥(     است و برای کول بوازار گوشوت

         )npS𝛥𝛴 pS= 𝛥) برابر با
 

 هاداده

 آیندصورت زیر بدست میهای پژوهش بهداده

هوای  فروشی گوشت گواو، گوسوفند و مور، و قیموت    قیمت خرد 
سرمزرعه گاو، گوسفند و مر، زند  آماد  کشوتار از شورکت پشوتیبانی    

امور دام کشور، میوزان تولیود گوشوت گواو، گوسوفند و مور، و گواو ،        
کشواورزی ایوران، و    گوسفند و مر، زند  آماد  کشتار از سازمان جهاد

ای مربوط بوه اموور داموداری و مرغوداری از     های هزینهدیگر شاخص
پیوست ارائه شد   1ها در جدول آید. کششمرکز آمار ایران بدست می

 است.
 

 نتایج و بحث

ابتدا درصد تغییر در قیمت و مقدار برای هر نووع گوشوت در دور    
( 1اس از معوادات ) عنوان پایه اصلی استفاد  شد. سو به 1321-1321

( برای تخمین درصد تغییر در قیموت و مقودار بورای هور نووع      12تا )
گوشت با لحاظ کردن متغیرهای حکمرانوی کشواورزی اسوتفاد  شود.     

در مودل وارد   Kمتغیرهای حکمرانی کشاورزی براساس فرمول متغیر 
جا که سه متغیر حکمرانی کشواورزی و سوه نووع گوشوت     شدند. از آن
در تجزیه و تحلیل تغییرات حکمرانی در بازار گوشوت، نوه    وجود دارد،

مورد مختلف بررسی شود. در آخور، درصود تغییور قیموت و مقودار بوا        
( 15( و )14چنوین از معوادات )  سناریوهای مختلف مقایسه شدند. هم

برای برآورد مازاد تولیدکنند  برای هر نوع گوشوت بوا افوزایش متغیور     
در سوناریوهای مختلوف     PS∆و  حکمرانوی کشواورزی اسوتفاد  شود    

 مقایسه شدند.
فروشوی و سورمزرعه بوازار    درصد تغییر در قیموت و مقودار خورد    

-1321های گوشت ایران قبل از اعمال متغیرهای حکمرانی طی سال
طوور کوه مشواهد     ( نشان داد  شد  اسوت. هموان  1در جدول ) 1321

ش هوای ششوم و هفوتم قیموت انوواع گوشوت افوزای       شود در سالمی
چنین مقودار انوواع گوشوت در سوال هفوتم      بیشتری داشته است و هم

باشد. یکی از دایل افوزایش شودید قیموت در    دارای ضریب منفی می
صوورت قاچواق و مجووزدار از کشوور     سال اخیر، خوارج شودن دام بوه   

باشد. باا رفتن قیمت دار باعت افزایش قیمت گوشوت در کشوور   می
ها گله صادرات موجب شد که صاحبان دامشد و افزایش رونق در بازار 

رسانند در صوورتی کوه اگور    فروو خود را در سن پایین و وزن کم به
این دام در آیند  صادر شود به وزن آن افزود  خواهود شود. ایون امور     

 .باعت کاهش زاد و ولد، کمبود دام و در نتیجه گوشت خواهد شد
ند در سوطع  میانگین تغییورات قیموت گوسوف    1طبق نتایج جدول 

باشد که بیشتر از گوشت گاو و مر، است در درصد می 32/1سرمزرعه 
 -17/1حالی که میانگین تغییورات مقودار گوسوفند در سوطع مزرعوه      

 باشد.درصد کمتر از سایر انواع گوشت می
 

ثیر تغییهر رهرایح حکمرانهی کشهاورزی ددامهداری  در      أته 

 های توسعه بر بازار گوشت ایرانبرنامه

ریزان اقتصوادی  به اهمیت فراوان بخش کشاورزی، برنامه با توجه
عنووان حووز  مهوم و راهبوردی در     درصدد هستند تا این بخش را بوه 

 های توسعه لحاظ کنند. برنامه
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 ششم توسعهبرنامه پنجم و  درصد تغییر در قیمت و مقدار خرده فروشی و سرمزرعه بازار گوشت ایران قبل از اعمال متغیرهای حکمرانی -1جدول 

 1931-1931طی 
Table 1- Percentage changes in the price and quantity of meat market  at retail and farm level before applying the 

agricultural governance variables under Iran’s Fifth and sixth Development Program in 2012-2018 )%( 
 گوسفند

Mutton 

 گاو

Beef 

 مرغ

Chicken 

 بازار

Markets 
 

 سال

Years 

0.312 
0.817 

 
0.050 

Farm level 
 سر مزرعه

Price 
 2012 قیمت

0.052 0.037 0.033 
Retail Level 
   خرد  فروشی

0.001 0.085 0.008 Farm level 
Quantity 

  مقدار

-0.293 0.090 0.049 Retail Level   

-0.876 0.291 0.020 Farm level 
Price 
 2013 قیمت

0.201 0.004 0.016 Retail Level   

-0.032 0.050 0.110 Farm level 
Quantity 

  مقدار

-0.051 0.111 0.067 Retail Level   

9.607 0.007 0.032 Farm level 
Price 
 2014 قیمت

0.083 0.08 0.031 Retail Level   

0.010 0.030 0.031 
Farm level 

 
 مقدار

Quantity 
 

0.05 0.038 -0.016 Retail Level   
      

0.053 0.016 0.049 Farm level 
Price 
 قیمت

 
2015 

0.038 0.037 0.030 Retail Level   

0.091 9.275 0.010 Farm level 
Quantity 

  مقدار

0.007 0.076 0.034 Retail Level  
     

 
2016 

Price 
 قیمت

Farm level 
 

0.022 0.028 0.109 

  Retail Level 
 

0.029 0.071 0.111 

 Quantity 
 مقدار

Farm level 
 

0.19 -0.109 -0.448 

  Retail Level 0.044 0.229 0.429 

 
2017 

Price 
 قیمت

Farm level 0.197 0.200 0.276 

  Retail Level 
 

0.159 0.333 0.367 

 Quantity 
 مقدار

Farm level 
 

0.074 0.191 -0.018 

  Retail Level -0.015 -0.227 0.071 

 
2018 

Price 
 قیمت

Farm level 0.210 0.140 0.313 

  Retail Level 
 

0.875 0.237 0.268 

 Quantity 
 مقدار

Farm level 
 

-0.044 -0.115 -0.154 

  Retail Level -0.036 -0.038 -0.451 

 های پژوهشخذ: یافتهأم     

Source: research findings 
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 رزی در برنامه پنجم توسعه )درصد(متغیرهای اقتصادی بخش کشاوبهترین پیش بینی برای  -2جدول 

Table 2 - The best predictions for economic variables of agricultural sector under Iran’s Fifth Development Program )%( 
 متوسط رشد

 (ساالنه تعاونی )نهادهای تولید 
Average annual Cooperative (Production 

input Growth)  

گذاریمتوسط رشد ساالنه سرمایه  
Average annual Investment 

Growth  )%(   

 متوسط رشد ساالنه اشتغال )درصد(

Average annual Employment 

Growth )%(  

هاشاخص  

Indicators 

7 49 7 
 بخش کشاورزی
Agriculture 

sector 

 سعهخذ: برنامه پنجم توأم
Source: Fifth development program 

 
 متغیرهای اقتصادی بخش دام و طیور بر اساس نسبت متغیرهای بخش کشاورزی به بخش دام و طیور در برنامه پنجم توسعه -1-2جدول 

 )درصد(

Table 2-1 - Economic Variables of Livestock and Poultry Sector Based on the Ratio of Agricultural variables to Livestock and 

Poultry variables under Iran’s Fifth Development Program (%) 
 متوسط رشد

 (ساالنه تعاونی )نهادهای تولید 
Average annual Cooperative (Production 

input Growth)  

یگذارمتوسط رشد ساالنه سرمایه  
Average annual Investment 

Growth  )%(   

 وسط رشد ساالنه اشتغال )درصد(مت

Average annual Employment 

Growth )%(  

هاشاخص  

Indicators 

0.25 5.29 0.27 
طیور و بخش دام  

Livestock and Poultry 

sector 
 

 )درصد( توسعه متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی در برنامه ششمبینی بهترین پیش -9جدول 

Table 3 - The best predictions for economic variables of agricultural sector under Iran’s Sixth Development Program )%( 
 متوسط رشد

 (ساالنه تعاونی )نهادهای تولید 
Average annual Cooperative (Production 

input Growth)  

گذاریمتوسط رشد ساالنه سرمایه  
Average annual Investment 

Growth  )%(   

 توسط رشد ساالنه اشتغال )درصد(م

Average annual Employment 

Growth )%(  

هاشاخص  

Indicators 

3.2 20.3 3.9 

 کشاورزی بخش

Agriculture 

sector 

 خذ: برنامه پنجم توسعهأم
Source: Sixth development program 

 

 بخش کشاورزی به بخش دام و طیور در برنامه ششم توسعهمتغیرهای اقتصادی بخش دام و طیور بر اساس نسبت متغیرهای  -1-9جدول 

 )درصد(

Table 3-1- Economic Variables of Livestock and Poultry Sector Based on the Ratio of Agricultural variables to Livestock and 

Poultry variables under Iran’s Sixth Development Program (%) 
 متوسط رشد

 (نه تعاونی )نهادهای تولیدساال 
Average annual Cooperative (Production 

input Growth)  

ریگذامتوسط رشد ساالنه سرمایه  
Average annual Investment 

Growth  )%(   

 متوسط رشد ساالنه اشتغال )درصد(

Average annual Employment 

Growth )%(  

هاشاخص  

Indicators 

0.11 2.23 0.21 
 طیور و دام شبخ

Livestock and Poultry 

sector 
 

ریوزان همووار  بوه    شرایآ اقلیمی برناموه براین اساس، با توجه به
مدت، میان مدت و بلندمدت های کوتا بخش کشاورزی در تمام برنامه

و  1414های توسعه پنج ساله و چشم انوداز  مانند قانون بودجه، برنامه
ای لی اقتصواد مقواومتی اهمیوت ویوژ     های کتر از آن در سیاستمهم

 اند.داد 
پس از پیوروزی انقوالب اسوالمی، بخوش کشواورزی در اولویوت       

-ای که رسویدن بوه خوود   گونههای دولت قرار گرفت بهگذاریسیاست

کفووایی در محصوووات کشوواورزی در برنامووه اول توسووعه اقتصووادی،  
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د. برناموه  اجتماعی و فرهنگی از اهداف اساسی در این برنامه تلقی شو 
دوم توسعه در ادامه برنامه اول با محوریت بخش کشاورزی طراحی و 

های سوم، چهارم و پنجم توسعه برخالف برنامه اجرا شد. اما در برنامه
میان نیامد  است. بوا  اول و دوم، بحثی از محوریت بخش کشاورزی به

ی های حکمرانو توجه به اهمیت موضوع در ادامه به بررسی تاثیر مؤلفه
 شود.خوب کشاورزی )دامداری( بر بازار گوشت پرداخته می

 

 
 از با لحاظ کردن متغیرهای حکمرانی منتخب 1931 درصد تغییر در قیمت و مقدار خرده فروشی و سر مزرعه بازار گوشت ایران در سال -4 جدول

 طیور و دام بخش در توسعه ششم برنامه سناریوهای

Table 4-Percentage change in the price and quantity of meat market in retail and farm level under Iran’s Sixth Development 

Program )%(  
Mutton 
 گوسفند

Beef 
 گاو

Chicken 
 مرغ

Market 
 بازار

 Scenarios 

-0.003 -0.005  -1.97  
Farm level 

 سر مزرعه

Price 
 قیمت

Average annual 

Employment Growth 
%(0.21 ) 

-0.016 -0.017 -0.001 
Retail Level 
 متوسآ رشد ساانه اشتغال  خرد  فروشی

0.528 0.043 0.460 
Farm level 

 

Quantity 
  مقدار

0.214 0.004 0.457 Retail Level   

-0.018  -0.031  -0.001 
Farm level 

 سر مزرعه

Price 
 قیمت

 
Average annual 

Investment Growth  
%(2.23 ) 

-0.109   -0.117   -0.007   

Retail Level 
 خرد  فروشی

 

اریمتوسآ رشد ساانه سرمایه گذ   

3.430 0.289 3.113 
Farm level 

 

Quantity 
  مقدار

1.311 0.027 3.097 Retail Level   

-0.002 
 

-0.004 

 

-1.455 
 
 

Farm level 
 سر مزرعه

Price 
 قیمت

Average Annual 

Cooperative (Production 

input) Growth (0.11%) 

 متوسآ رشد ساانه تعاونی
 )نهادهای تولید(

-0.012  -0.013   -0.236  

Retail Level 
 خرد  فروشی

 

  

0.396      0.032 0.352 
Farm level 

 

Quantity 
  مقدار

0.156 0.002 0.350 Retail Level   

 

 
 هوا بینوی یشپو  بهتورین  شود  داد  نشان 2 جدول در که طورهمان

 پونجم  برناموه  براسواس  کشواورزی  حکمرانوی  متغیرهوای  بهبود برای
 ایون  کوه  جاآن از .است شد  گرفته نظر در کشاورزی بخش در توسعه
 اسوت  گرفتوه  صوورت  طیوور  و دام بخوش  روی بر پژوهش از قسمت
 نسوبت  براسواس  چنوین هوم  و پنجم توسعه برنامه اطالعات با مطابق

 در کشواورزی  کول  هوای داد  به طیور و امد بخش در موجود هایداد 

 .است شد  پرداخته طیور و دام بخش در سناریوسازی به( 1-2) جدول
 بهبوود  برای هابینیپیش شد داد  نشان 3 جدول در که طورهمان
 بخوش  در توسعه ششم برنامه براساس کشاورزی حکمرانی متغیرهای
  صورت زیر است.به کشاورزی

 کشاورزی بان  مالی منابع است قرار توسعه ششم برنامه قالب در
 کمو   کوه  یابود  افزایش برابر سه تا دو یعنی ریال میلیارد هزار 41 به



 9318زمستان ، 4، شماره 33، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     833

 هوای چوالش  توسوعه  برناموه  این در. است کشاورزی بخش به بزرگی
 و اشوتغال  و تولیود  عملکورد  متغیرهوای  و کشواورزی  بخش رویپیش

 گرفتوه  قورار  توجه مورد پشتیبانی هایفعالیت و فرابخشی هایموضوع
 آن راهبردهوای  و کشواورزی  بخوش  کالن اهداف که طوریبه است،

 توسوعه  ششوم  برناموه  در. اسوت  رسوید   تصوویب  به و شد  مشخص
 سواانه  رشود  متوسآ درصد، 3/21 گذاریسرمایه ساانه رشد متوسآ
 2/3 تولیود(  هایساانه تعاونی )نهاد  رشد متوسآ درصد، 2/3 اشتغال
 است. شد  بینیپیش درصد

 
 بخش در توسعه ششم برنامه سناریوهای با متغیرهای حکمرانی منتخب کردن لحاظ با 1931کنندگان گوشت در سال مازادهای عرضه -5جدول 

 ایران طیور و دام
Table 5- Producer surplus in the meat market after applying the variables of agricultural governance under Iran’s Sixth 

Development Program 
Mutton 
 گوسفند

Beef 
 گاو

Chicken 
 مرغ

Market 
 بازار

 Scenarios 

119.61 183.88 
519.51 

 

Farm level 
 

Producer surplus 
 مازاد تولید کنند 

Average annual 

Employment 

Growth %(0.21 ) 

3.05 2.82 2.05 Retail Level  
متوسآ رشد ساانه 

لاشتغا  

122.66 186.70 521.56  
Total Producer surplus 

 کل مازاد تولید کنند 
 

   830.92 
Total surplus meat producers 

 کل مازاد گوشت تولید کنند 
 

9774.33 1369.10 7184.06 
Farm level 

 

Producer surplus 
 مازاد تولید کنند 

 
Average annual 

Investment 

Growth %(2.23 ) 

31.14 19.63 29.82 Retail Level  
متوسآ رشد ساانه 

 سرمایه گذاری

9805.47 1388.73 7213/88  
Total Producer surplus 

 کل مازاد تولید کنند 
 

   
18408.10 
 

Total surplus meat 
producers 

ند کل مازاد گوشت تولید کن  
 

      

761.14 
 

138.78 
 

328.07 
 

Farm level 
 

Producer surplus 
 مازاد تولید کنند 

Average Annual 

Cooperative 

(Production 

input) Growth 

(0.11%) 

متوسآ رشد ساانه 
 )نهادهای تولید( تعاونی

2.23 
 

2.15 
 

4.63 
 

Retail Level   

763.37 
 

140.93 
 

332.70 
  

Total Producer surplus 
 کل مازاد تولید کنند 

 
 

   1237 
 

Total surplus meat producers 
 کل مازاد گوشت تولید کنند 

 میلیارد ریال(.بر اساس )اعداد به صورت قدر مطلق   

 
 و فروشوویخوورد  مقوودار و قیمووت در تغییوور درصوود 4 جوودول در

 متغیرهوای  اعموال ضورایب   از حاصول  ایوران  گوشوت  بوازار  سرمزرعه
تولیود کوه براسواس    هوای  نهاد تعاونی ) سرمایه، کار،حکمرانی نیروی

در برناموه   شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور انتخاب شد  است(
 بورای  دادهوا  بوودن  موجوود  دلیول به)است  شد  ششم توسعه محاسبه

 از حاصول  نتوایج  جودول  در این (.شد انتخاب 21 سال متغیرها یهمه



 837     تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران

-خورد   و مزرعوه  سطع در گوسفند و گاو مر،، مقدار و قیمت تغییرات

 بوا  مطوابق . است شد  داد  نشان مختلف سناریوهای براساس فروشی
 رشود  متوسوآ  درصود  23/2 افوزایش  سوناریوی  در آمد  بدست نتایج

 خورد   و مزرعوه  سوطع  در مقودار  بور  را تأثیر بیشترین سرمایه ساانه

 11/1 سواانه  متوسوآ  رشود . است داشته گوسفند و مر،، گاو فروشی
 فروشیخرد  قیمت بر را تأثیر بیشترین های تولید(تعاونی )نهاد  درصد
 کوار نیوروی  درصود  21/1 سواانه  رشود  درحالی کوه . است داشته مر،
 .است داشته خرد  فروشی مر،قیمت بر را اثر ترینکم

 
با سناریوهای  درصد تغییر در قیمت و مقدار خرده فروشی و سر مزرعه بازار گوشت ایران با لحاظ کردن متغیرهای حکمرانی منتخب -1 جدول

 و طیور م توسعه در بخش دامبرنامه پنج

Table 6- Percentage change in the price and quantity of meat market in retail and farm level under Iran’s Fifth Development 

Program )%(  
Mutton 
 گوسفند

Beef 
 گاو

Chicken 
 مرغ

Market 
 Scenarios  بازار

-0.005  -0.008  -3.27 
Farm level 

 سر مزرعه

Price 
 قیمت

Average annual 

Employment Growth 
%(0.37 ) 

-0.030 -.032 -0.002  

Retail Level 
 خرد  فروشی

 

 متوسآ رشد ساانه اشتغال 

0.923 0.078 0.839  
Farm level 

 

Quantity 
  مقدار

0.352 0.007 0.835 Retail Level   

-0.076 -0.043 -0.003 
Farm level 

 هسر مزرع

Price 
 قیمت

 
Average annual 

Investment Growth  
%(5.39 ) 

-0.266 -0.284 -0.016 

Retail Level 
 خرد  فروشی

 

اریمتوسآ رشد ساانه سرمایه گذ   

8.265 0.701 7.500 
Farm level 

 

Quantity 
  مقدار

3.108 0.068 7.541 Retail Level   

-0.005 -0.081 -3.07 
Farm level 

 سر مزرعه

Price 
 قیمت

Average Annual 

Cooperative (Production 

input) Growth (0.25%) 

متوسآ رشد ساانه 
 تعاونی)نهادهای تولید(

-0.029 -0.030 -0.002 

Retail Level 
 خرد  فروشی

 

  

0.879 0.077 0.812 
Farm level 

 

Quantity 
  مقدار

0.326 0.005 0.808 Retail Level   
 

های حکمرانی کشواورزی بور   آن که تأثیر اعمال مؤلفهبا توجه به 
 کننودگان عرضوه  مازادهوای  5 جودول  کنندگان اسوت، در مازاد عرضه

 در کشواورزی منتخوب   حکمرانوی  متغیرهوای  اعمال از حاصل گوشت
 . شودمی مشاهد  1321 سال

هوای مختلوف   تحت سناریو گوشت کنندگانعرضه مازاد 5 جدول
 سورمایه،  کوار، نیوروی  متغیرهوای  اعمال زا برنامه ششم توسعه حاصل

 افوزایش  ترتیوب بوا  بوه  کشواورزی  حکمرانی های تولید(تعاونی )نهاد 
 جودول  ایون  در کوه  گونوه هموان . باشدمی درصد 11/1 ،23/2 ،21/1

 بیشوترین  درصود  23/2 میزان به سرمایه ساانه رشد شودمی مشاهد 
 میوان  ایون  از هکو  دارد گوشوت  کننودگان عرضوه  مازاد کل بر را تأثیر

 بوا . باشدمی مزرعه سر سطع در گوسفند و مر، روی بر تأثیر بااترین
 روزرسوانی بوه  و سواخت  زمینوه  بخوش،  این در گذاریسرمایه افزایش
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 باعت امر این و یابدمی ارتقا نیز طیور دام، خوراک صنعت آاتماشین
 طورف  از. شوود موی  محصوول  نهایی قیمت اولیه و هایهزینه کاهش

 و شد  بازار وارد بیشتری تولیدکنندگان گذاری،سرمایه افزایش با گردی
 رفوا   کواهش  موجوب  و یافتوه  کاهش قیمت بازار در رقابت افزایش با

 21/1 سواانه  رشود  متوسوآ  بینیپیش اما. شودمی نیز کنندگانعرضه
 کمترین شد  بینیپیش سناریوهای سایر به نسبت کار نیروی درصدی

 .دارد کنندگانعرضه رفا  ادماز بر را تأثیر
 

 
 ایرانبا سناریوهای برنامه پنجم توسعه در بخش دام و طیور  متغیرهای حکمرانی منتخب کردن لحاظ کنندگان گوشت بامازاد عرضه -7 جدول

Table 7- Producer surplus in the meat market after applying the variables of agricultural governance under Iran’s Fifth 

Development Program 
Mutton 
 گوسفند

Beef 
 گاو

Chicken 
 مرغ

Market 
 Scenarios  بازار

141.75 
 

337.36 
 

124.07 

 

Farm level 
 

Producer surplus 
 )مازاد تولید کنند (

Average annual 

Employment 

Growth  %( 0.37 ) 

6.08 5.31 4.74 Retail Level  
نه متوسآ رشد ساا

 اشتغال

147.83 342.67 128.81  
Total Producer surplus 

  )کل مازاد تولید کنند (

   
619.31 

 

Total surplus meat producers 
  )کل مازاد گوشت تولید کنند (

44505.52 3922.77 3277.90 
Farm level 

 

Producer surplus 
 )مازاد تولید کنند (

 
Average annual 

Investment 

Growth  %( 5.39 ) 

117.26 48.62 12.76 Retail Level  
متوسآ رشد ساانه 

 سرمایه گذاری

44622.78 3971.39 3290.66  
Total Producer surplus 

  )کل مازاد تولید کنند (

   
51884.83 

 

Total surplus meat producers 
  )کل مازاد گوشت تولید کنند (

      

133.13 
 

330.15 
 

115.87 
 

Farm level 
 

Producer surplus 
 )مازاد تولید کنند (

Average Annual 

Cooperative 

(Production 

input) Growth 

(0.25%) 

متوسآ رشد ساانه 
د(تعاونی)نهادهای تولی  

5.82 
 

4.98 
 

4.69 
 

Retail Level   

138.95 
 

335.13 
 

120.56 
 

 
Total Producer surplus 

 )کل مازاد تولید کنند (
 

 

   594.64 
 

Total surplus meat producers 
 )کل مازاد گوشت تولید کنند (

میلیارد ریال(.ر اساس )اعداد به صورت قدر مطلق ب  

 

 و گواو  مور،،  مقودار  و قیموت  تغییرات از حاصل نتایج 1 جدول در
مختلوف   سوناریوهای  براساس فروشیخرد  و مزرعه سطع در گوسفند

 در آمود   بدسوت  نتوایج  بوا  مطوابق . است شد  داد  نشان برنامه پنجم
 بیشوترین  سورمایه  ساانه رشد متوسآ درصد 32/5 افزایش سناریوی

 گوسوفند  و گواو  مور،،  فروشیخرد  و مزرعه سطع در مقدار بر را تأثیر
 تأثیر بیشترین کارنیروی درصد 37/1 ساانه متوسآ رشد. است داشته

 25/1 ساانه رشد که حالی در. است داشته مر، سرمزرعه قیمت بر را
 فروشوی خورد   قیموت  بر را اثر ترینکم تعاونی )نهادهای تولید( درصد
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 .است داشته مر،
های حکمرانی کشواورزی بور موازاد    جا که تأثیر اعمال مؤلفهاز آن

 گوشوت  کننودگان عرضوه  مازادهای( 7) کنندگان است، درجدولعرض
 شاورزی منتخبک حکمرانی متغیرهای اعمال اثرات افزایشی از حاصل

 نتیجوه  تووان موی  آمود   بدسوت  هوای یافته با مطابق. شودمی مشاهد 
کشواورزی   حکمرانوی  افوزایش ضوریب اعموال متغیرهوای     که گرفت

 گرددمی تولید افزایش و قیمت کاهش باعت گوشت بازار در )دامداری(
 سورمزرعه  و فروشوی خرد  سطع در کنندگانعرضه رفا  بر امر این که

 متغیور  تأثیرگوذارترین  شوود می مشاهد  که طورهمان. تتأثیرگذار اس
 میوانگین  طوور بوه  مزرعوه  سوطع  در کنندگانعرضه مازاد بر حکمرانی

 .باشود موی  میلیارد ریوال  32/17235 میزان به سرمایه متغیر به مربوط
-کنندگان مربوط به متغیر تعواونی )نهواد   ترین تأثیر بر مازاد عرضهکم

فروشوی  انواع گوشت در سر مزرعوه و خورد    های تولید( بر هر ی  از
 باشد.می

در برنامه پنجم توسعه برخالف اعداد گزارو شد  هی  اقدامی در 
 ساانه بودجه و بلندمدت ریزیبرنامه در هاتعاونی سهم جهت افزایش
 .یابند دست اهداف مورد نظر به نتوانستند آن وضع با و صورت نگرفت
 است اقتصاد در مردم حضور معنایبه ومتیمقا که اقتصادبا توجه به آن

 شودن  پررنگ برای است، تعاونی مردمی، اقتصاد وااترین و بهترین و

 .شوود  گرفتوه  نظر در حمایتی هایبسته باید اقتصاد در هاتعاونی نقش
 موجوب  و هسوتند  متوسآ و خرد واحدهای جزو عمد  طوربه هاتعاونی

 ریوزی برنامه ضرورت شوند ویم جامعه در عدالت برقراری و فقرزدایی
 اعتمادسوازی،  سازی،فرهنگ ازم است. هاتعاونی برای دولت سوی از

 از پووذیریرقابووت ایجوواد و مشوووق گوورفتن نظوور در مسووتمر، حمایووت
 باشد.می کشور در هاتعاونی رشد راهکارهای
شود برنامه پنجم توسعه در مقایسوه بوا   طور که مشاهد  میهمان

باشود. بوا توجوه بوه     های متعددی میدارای ضعف برنامه ششم توسعه
بااتر بودن ضرایب متغیرها در سناریوهای برنامه پنجم توسعه، اموا در  

هوا  کوار و تعواونی  کننودگان بورای نیوروی   این برنامه کل مازاد عرضوه 
 های تولید( کاهش یافته است.)نهاد 

 یاجوزا  از یکوی  ایمجموعوه  هور  در ریزیبرنامه جاکه نظاماز آن
 اداری سواختار  یو   در. اسوت  مجموعوه  یو   اداری و حاکمیتی نظام

 و متمرکز اداری، ساختار ی  هم ریزیبرنامه نظام دستوری، و متمرکز
 براسواس  کوه  اقتصوادی  سواختار  و نظوام  ی  در. بود خواهد دستوری

 و دارد وجوود  عمول  آزادی گوذاران سرمایه برای و است شد  بنا رقابت
 نظوام  باردازنود،  رقابوت  بوه  هوا آزادی هموان  قالوب  در توانندمی هاآن

 .گیردمی شکل اساس براین هم ریزیبرنامه

 
 ایرانموانع تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه  -2شکل 

Figure 2- Obstacles to meeting the goals of the Fifth Development Program in Iran   
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 ضرایب در مدل جابجایی تعادل -8جدول 

Table 8- Coefficients in the equilibrium displacement model 

 Define the coefficients coefficients 
(کشش جانشینی) 2.31  Substitution elasticity between mutton and marketing inputs 𝜎M 

(کشش جانشینی) 2.90  Substitution elasticity between chicken and marketing inputs 𝜎C 

(کشش جانشینی) 3.69  Substitution elasticity between beef and marketing inputs 𝜎B 

(قدر مطلق کشش قیمتی عرضه) 4.5  Absolute value of price elasticity of supply for 

mutton 

ƐM 

(قدر مطلق کشش قیمتی عرضه) 2.71  Absolute value of price elasticity of supply for 

chicken 

ƐC 

(قدر مطلق کشش قیمتی عرضه)  0.17  Absolute value of price elasticity of supply for 

beef 

ƐB 

 

چون مشکالت تحریم و کمبود اعتبارات عالو  بر این عواملی هم
مالی در کشور نیز زمینه عدم تحقوق اهوداف برناموه را فوراهم کورد       

بر ساختار اقتصادی کشور اعم از سیستم ه باید اشکاات وارد تاست. الب
بانکی و مالیاتی و نحو  نگهداشت ارزو پول ملی را نیز به آن اضوافه  

ریزی بورای توسوعه   با گذشت نزدی  به سه دهه از تاریخ برنامه .کرد
نویسی کشور، هنوز اجماع کاملی بین مسئولین در رابطه با شیو  برنامه

ساله توسوعه در رسویدن   های پنجنامهو اجرای آن وجود ندارد. بیشتر بر
های طراحی اند و در برخی موارد نیز برنامهبه اهداف خود ناموفق بود 

شد  قدرت انطباق با شرایآ داخلی و خارجی کشوور را نداشوته اسوت.    
نویسوی و تعیوین   هوای برناموه  ضرورت بوازنگری در شویو   له أمساین 

رسود  نظر میکند و بهیهای توسعه را بیش از پیش نمایان ماستراتژی
های گذشته و تبیین نکوات منفوی و   که در این برهه نیاز به نقد برنامه

کند که منظور تعیین نقشه را  برای آیند  اهمیت پیدا میها بهمثبت آن
پذیر نخواهد بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکانله أمساین 
 . بود

نظر بوط به توسعه کشور بهبرنامه مرشش س از تدوین و اجرای پ
رسد هنوز هماهنگی کاملی میان مسئوان در کشور جهت اجرایوی  می

ها وجود ندارد تا جایی که هر دولوت برناموه ارائوه شود      ساختن برنامه
هوا و  بسویاری از ناهمواهنگی   أمنشو دولت قبول و حتوی ماقبول آن را    

-بخش در بحکمرانی مناسداند که این امر ناشی از نبود ها میکاستی

جا که بخش کشاورزی در کشور ما از و از آن کشور است های مختلف
اهمیت باایی برخوردار است اجرای مناسب حکمرانی در ایون بخوش   

 .نیز اهمیت بسزایی دارد

 

-صورت زیر مهی پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش به

 باشد:

ر سوبد  لحواظ جایگوا  ویوژ  د   دلیل اهمیت بازار گوشت ایران بهبه
امنیت غذایی و شرایآ تولید متفواوت از محصووات   تأمین خانوارها و 

های حکمرانی بر بازار گوشوت ایوران   لفهؤمتأثیر کشاورزی به بررسی 
های حکمرانی بر عوامل قیمت تأثیر مؤلفهنتایج حاصل از پرداخته شد. 

فروشوی و سورمزرعه   و مقدار برای مر،، گاو و گوسفند در سطع خرد 
های حکمرانی، مؤلفهجایی که تغییر قیمت یا مقدار بی شد و از آنارزیا

دهد لذا رفتار تولیدکننودگان بورای   تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می
انواع گوشت و تحت سوناریوهای مختلوف موورد توجوه قورار گرفوت.       

-های حاصل از مطالعه و اهمیت آن در مبحت سیاسوت براساس یافته

 ت ایران نیز پیشنهادهایی ارائه شد  است.گذاری در بازار گوش

بسوزایی  تأثیر گذاری ی سرمایهمؤلفههای پژوهش مطابق با یافته
 گوذاری در بخوش داماوروری    بر قیمت داشته است. با افزایش سرمایه

های آوری و تجهیزات در دامداریتوان بوه اسوتفاد  گسوترد  از فنمی
کوارگیری ایون   کوه بوه  ه بووه آن بوا توجوو   کشور در آیند  امیدوار بوود. 

کار متخصوص و ماهر اسوت،  ضومن ایجواد    ها نیازمند نیرویفنواوری
هوای مودیریت،   التحصویالن دانشوگاهی در زمینوه   اشتغال برای فوار، 

توانود سووود سرشوواری را    بهداشت، تغذیه و پرورو دام و طیوور موی  
 نصویب تولیدکنندگان و کشور نماید.

چون بخش کشاورزی پر ریسو  اسوت   در تمامی کشورهای دنیا 
هوای  بایود صوندوق    دولت باید از این بخش حمایت کند. در ایران نیز

غیردولتی ملی و استانی توسوآ اتحادیوه داموداران جهوت حمایوت از      
های ها سرمایهبخش تولیدات طیور و دامی توسعه یابند و این صندوق

، توأمین وارد زنجیر  ها اگر تشکل ها قرار دهند.خود را در اختیار تشکل
، توزیع و فروو تأمینتولید تا مصرف نشوند، هر سال ممکن است در 

ایجاد مشکل شود و این فرایند از وظایف بخش خصوصوی اسوت کوه    
 ، تولید تا مصرف و صادرات هدایت کند. تأمینمحصوات را از 

در صنعت مرغداری و گواوداری کوه صونعت بزرگوی اسوت و بوه       
توانود اثورات بزرگوی    گونه تغییرات کوچو  موی  گستر  ایران است هر

و انتقال ارز اخوتالل ایجواد   تأمین برخی واردکنندگان برای  .ایجاد کند
-استفاد  موی ها سوءها در عرضه به موقع نهاد کنند و برخی از آنمی

-گر وارد موی عنوان واسطهعنوان مخل اقتصادی بهکنند، برخی هم به

کننود و بوا   هوای مصووب خریوداری موی    ها را بوا قیموت  شوند و نهاد 
کنند. این مسوایل  نگهداری و احتکار در سیستم عرضه خلل ایجاد می

شود. برای رفع ایون  موجب افزایش قیمت این محصوات در بازار می
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ها باید توانمند شوند و خودشان را ملزم ها در همه حوز مشکل تشکل
ها را جزء وظوایف  د نهاتأمین ها بایستی رسانی کنند. تشکلبه خدمت

هوا و مودیریت   نهواد  توأمین  سازمانیشان بدانند و در زنجیر  تولید نیز 
 هوا اسوت  تولید، فروو محصوات و کنترل و نظارت بر عهد  تشوکل 

(25.) 
ها نقش مهمی در بازاریابی محصوات، توزیع بر این، تعاونیعالو 

دلیول  یلنود بوه  اغلب صاحبان دام ما ها و کااهای مصرفی دارند.نهاد 
وجود امتیازاتی هماننود امکوان فوروو محصوول بوا قیموت بوااتر و        

فوروو  ها بهاطمینان از دریافت وجه، محصول خود را از طریق تعاونی
هوای نخسوت فعالیوت    تواننود در سوال  ها میچنین تعاونیبرسانند. هم

عنووان  فروشان و صنایع تبودیلی بوه  بازاریابی، ضمن همکاری با عمد 
در ایون صوورت از قودرت     ،فروو محصوات وارد عمل شووند  واسآ

داان در بازاریابی محصوات کشاورزی کاسته شد  و سود بیشوتری  
توان گفت ظرفیت و زمینه طورکلی میگردد. بهعاید تولیدکنندگان می

هوا در بازاریوابی محصووات    مساعدی برای مشوارکت بیشوتر تعواونی   
انع در این مسیر توان مالی و فیزیکوی  ترین متولیدی وجود دارد و مهم

عنووان  های اعتباری بوه ها است. از این رو ایجاد صندوقپایین تعاونی
هوای بازاریوابی پیشونهاد    نیاز فعالیتها و پیشبخشی از فعالیت شرکت

 شود.می
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Introduction: Governance is the way rules, norms and actions are structured, sustained, regulated and held 

accountable in a society. Works by the World Bank and other multilateral development banks on good 
governance addresses economic institutions and public sector management, including transparency and 
accountability, regulatory reform, and public sector skills and leadership. Governance has political, economic, 
and administrative dimensions. It is particularly relevant to agriculture. For agriculture, political governance is 
the process of decision-making to formulate agricultural policy whereas economic governance emphasizes 
decision-making processes that affect economic activities and their relationships with the agricultural economy. 
Administrative governance deals with the implementation of policy. In most developing countries, the 
government tries to improve the agriculture and guarantee livelihoods via consultation with farmers’ 
organizations, NGOs, civil society, development economists, the private sector, and coordinate between the 
legal, economic and social systems, and institutions of governance (Stead 2015). Good governance for 
agriculture encourages better services by “bringing government closer to farmers”. Iran faces challenges in all of 
the World Bank's defined governance indicators (transparency and accountability, political stability, violence, 
government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and corruption control). They used an indicator of 
governance from the World Bank which varies from -2.5 (the weakest) to 2.5 (the strongest). All governance 
indicators were negative for Iran, suggesting much room for improvement. Better governance would reduce 
internal and external barriers of development and improve the management of domestic resources by creating a 
more transparent regulatory structure. These changes could lead to faster growth in Iran’s agricultural sector. 
Meat plays a significant role in providing protein and calories for the Iranian population. Fluctuations in meat 
supply and demand affect people's food consumption patterns. Meat prices have been particularly volatile in 
recent years. The government is obliged to support increased production of animal protein (livestock and 
poultry) and they can accomplish this by improving agricultural (livestock) governance. Therefore, we 
investigate the role of governance in improving agricultural and livestock farming performance in this research. 

Materials and Methods: After selecting the agricultural governance variables, we investigate the impact of 
agricultural governance variables on Iran’s livestock and meat market. An Equilibrium Displacement Model 
(EDM) is used to evaluate the effects of agricultural governance variables on producers and consumers of meat. 
The EDM model determines the effects of agricultural governance variables on price and quantity of livestock 
products by shifting the supply and demand functions before and after the implementation of agricultural 
governance variables with different scenarios. This is the first study to measure the impact of agricultural 
governance on vertical and horizontal meat markets by using an EDM. In order to assess the impact of 
agricultural governance on the livestock and meat markets, we consider the horizontal markets among cattle, 
chicken, and sheep, as well as vertical markets within each species, including the farm and retail markets. The 
specification of an EDM includes the percentage change in the price and quantity of each species (beef, chicken 
and mutton) in retail markets and farm markets. 

Results and Discussion: The results of percentage change in the price (EP) and quantity (EQ) for the retail 
and farm level meat market after applying the agricultural governance variables of the Fifth Development 
Program are shown in Table (4) for 2018. After increasing agricultural governance in the meat market, the 
percentage change in price (EP) for beef, chicken and mutton are negative at the retail and farm level, and the 
percentage change of quantity (EQ) are positive at the retail and farm level. These results show the positive 
effect of implementing agricultural governance. Also, the results showed that annual investment growth at 2.23% 
has a larger effect on quantities at the farm level for chicken, beef and mutton. Growth in  cooperative 
expenditures (and production inputs) of 0.11% per year has a larger effect on retail prices for chicken; while the 
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0.21% annual growth of employment has smaller effects on retail prices for chicken. In addition, the annual 
investment growth variable has the largest effect among governance variables on the total surplus of meat 
producers.  

Conclusion: According to the research findings, the investment variable has the largest impact on price. By 
increasing investment in the livestock sector, it is possible to use not only modern technology and equipment on 
livestock farms, but also to employ experts and skilled labor in the production process. Employing university 
graduates in the areas of farm management, nutrition, livestock and poultry production, animal health, and other 
technical areas could bring huge profits to producers. In addition, cooperatives play an important role in the 
marketing. When cooperatives enter the supply chain, there are improvements in input supply, assembly, 
processing, and product distribution. 
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