
 

 

Full Research Paper 
Vol. 36, No. 3, Fall 2022, p. 265-286 

 

 

Investigating Drivers of the Price of Meat Types in Iran Using Panel-SVAR 

Model 

 
R. Heydari1* 

 
Received: 12-11-2021 
Revised: 04-12-2021 
Accepted: 13-02-2022 
Available Online: 06-10-2022 

How to cite this article: 
Heydari, R. (2022). Investigating Drivers of the Price of Meat Types in Iran 

Using Panel-SVAR Model. Journal of Agricultural Economics & Development 

36(3): 265-286. (In Persian with English abstract) 
DOI: 10.22067/JEAD.2022.72367.1080 

 

Introduction 
Meat is one of the most important sources of animal protein and plays an important role in human nutrition. 

In addition, meat is one of the main commodities in the basket of Iranian households, so that it included about 
20% of food costs in Iran. In recent years, fluctuations in meat prices have always been one of the main 
challenges of the meat market of Iran and every year the imbalance in its market reduces the welfare of 
consumers and causes damage to producers. In the current situation where the Iran foreign exchange resources 
are limited and prices of the meat market has many fluctuations, examining the price drivers of meat price in Iran 
from the perspective of microeconomics and especially the chain of vertical price transmission can be a good 
guide for policymakers and planners in adopting appropriate policies to control prices and domestic consumption 
of these products. The purpose of this study is to identify the drivers of the price of meat different types in Iran 
using the Panel-SVAR model in 30 provinces of the country during the years 2006-2019. 

 

Materials and Methods 
We use the panel SVAR methodology developed by Pedroni (2013) to analyze the implications of shocks on 

the price of meat types. Defining z𝑖t ≡ (y𝑖𝑡, x𝑖𝑡, s𝑖𝑡, m𝑖𝑡)′, the heterogeneous panel SVAR model can be formulated 
as: 

𝐵𝑖 z𝑖𝑡 = 𝐴𝑖 (𝐿) z𝑖𝑡−1 +   , 𝑖 = 1,…,, 𝑡 = 1, … , 𝑇  and  𝑢it ∼ (0,Σ𝑖) 
Where 𝐵𝑖 is the matrix of structural parameters, reflecting the instantaneous relations among model variables, 

𝑧𝑖𝑡 is the vector of endogenous variables, (𝐿) is a polynomial of lagged coefficients for ith province. 𝑢𝑖𝑡 ≡ (𝑢𝑦𝑖𝑡, 
𝑢x𝑖𝑡, 𝑢s𝑖𝑡, 𝑢m𝑖𝑡)′ is the vector of the structural shocks or innovations in 𝑧𝑖𝑡, the variance-covariance matrix Σ𝑖 is 

diagonal. Assuming 𝐵𝑖 be an invertible matrix, pre-multiply both sides of Equation (1) by 𝐵𝑖
−1, we get the 

reduced form VAR model: 

𝑧it = Π𝑖 (𝐿) 𝑧it−1 + 𝜀it    where Π𝑖 (𝐿) = 𝐵𝑖
−1𝐴𝑖 (𝐿), 𝜀𝑖𝑡 = 𝐵𝑖

−1 𝑢𝑖𝑡 and 𝜀it ∼ (0,Ω𝑖) 
Moreover, the variance-covariance matrix Ω𝑖 of the reduced form error 𝜀𝑖𝑡 = (𝜀𝑦𝑖𝑡, 𝜀x𝑖𝑡, 𝜀s𝑖𝑡, 𝜀m𝑖𝑡)′  is full rank 

and no diagonal. The reason is that the errors are correlated between equations, implying that the innovations are 
not orthogonal. Traditionally, when this happens, innovations are correlated with each other and the matrix Ω𝑖 
can be orthogonal zed by structural Cholesky decompositions. This method imposes an economic structure and 
allows the specific ordering of the panel SVAR variables. Finally, the contemporary matrix 𝐵𝑖 is of the following 
form: 

Bi = [

𝑏11𝑖 0 0 0
0 𝑏22𝑖 0 0
𝑏31𝑖 𝑏32𝑖 𝑏33𝑖 0
𝑏41𝑖 0 𝑏43𝑖 𝑏44𝑖

] 
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Results and Discussion 
The results of Pedroni and Cao co-integration test showed that the hypothesis of no co-integration among the 

variables could not be rejected. The optimal lags length for the Panel-VAR model, using the criterion of 
Schwartz-Bayesian, was determined as 2. The unit root test of the circle also showed that the estimated Panel-
VAR model provides the stability condition. The results of Panel-VAR Granger causality test also showed that 
there is a direct or indirect causal relationship between all the studied variables. The results of estimating the 
"matrix of long-term response function in the Panel-SVAR model showed that all estimated coefficients are 
significant. The results of the Impulse Response Functions (IRFs) showed that the effect of shocks of the value 
added of the agricultural sector in the agricultural sector on meat price index, mutton price and beef price is 
negative and on chicken price is positive, while the shocks effect of the price index of imported inputs (corn, 
soybean meal and barley), livestock prices and meat prices are positive on meat price changes (chicken, sheep 
and beef). The maximum and minimum effect of these variables occurred between the first to the fifth period and 
their effect pattern is sinusoidal, afterwards shocks continue to be almost constant (or with low amplitude). This 
result shows that the effect of shocks of meat price stimuli in Iran is continuous and stable. The results of 
analysis of variance and historical decompositions also showed that the shocks related to the value added of the 
agricultural sector have the least effect and the shocks of the meat price variable have the greatest effect on meat 
price changes in Iran. The results of analysis of variance and historical analysis also showed that the shocks 
related to the value added variable of the agricultural sector have the least effect and the shocks of the meat price 
variable itself have the greatest effect on variation of meat prices in Iran. This result indicates that the impact of 
agricultural shocks on the meat price of is relatively weak, in contrast, the impact of shocks of the price 
transmission especially in the short term (beginning of periods) play a vital role.  

Conclusion 

In this study, impulses effect of four variables of the value added of agricultural sector, price index of 
imported inputs (corn, barley and soybean meal) and livestock price (live chicken, live sheep, live calf) was 
examined in four channels (equation) of price including meat price index (Total meat market), chicken, mutton 
and beef using the Panel-SVAR model in 30 provinces during the years 2006-2019. The findings of this study 
showed that the most important cause of price fluctuations in the Iran meat market is due to shocks to the vertical 
price transmission channel, especially in the short term. Therefore, preventing from price shocks in the Iran meat 
market will be one of the most important tools to create efficiency in the market of this product. Managing 
inflation expectations is a good way to reduce the price of meat in Iran. In addition, the use of appropriate 
protectionist policies throughout the meat production, distribution and consumption chain, such as monitoring 
the production, distribution and consumption stages; modify market structure instead of price control; timely 
provision of production inputs for producers; development of livestock inputs in the country; providing the 
supply of meat in the stock market; adequate and timely distribution to consumers; cash payments are offered to 
households and meat producers in the event of price shocks and explosions, is suggested. 

 
Keywords: Meat price, Panel-SVAR model, The value added of agricultural sector 
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 چکیده

 رفااه  کاهش باعث در بازار آن تعادل و هر ساله عدم بازار گوشت ایران بوده اساسی هایچالش از همواره گوشت قیمت های اخیر، نوساناتدر سال

شود. در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود و قیمت در بازار گوشت دارای روناد افزایشای   می تولیدکنندگان برای خسارت و بروز کنندگانمصرف
تواناد راهنماای مناسابی بارای     می هامتیق یعمود انتقال رهیزنجبه ویژه  و خرد از منظر اقتصاد انواع گوشت در ایران متیق یهامحرک یبررساست، 
های مناسب برای کنترل قیمت و مصرف داخلی این محصوالت باشد. هدف از انجام این مطالعه شناساایی  یاستریزان در اتخاذ سگذران و برنامهسیاست
اسات. نتاایح صا از از تاابع      1682-88های استان کشور طی سال 64در  Panel-SVAR های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدلمحرک
تغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص قیمت گوشت، قیمت گوشت گوسفند و قیمات گوشات گااو    های مآنی نشان داد که اثر شوک العمزعکس

های وارداتی دام و طیور )ذرت، کنجاله سویا و جاو،،  های سه متغیر شاخص قیمت نهادهکه اثر تکانهمنفی و روی قیمت گوشت مرغ مثبت است. در صالی
اریخی قیمت دام زنده و خود قیمت گوشت روی تغییرات قیمت انواع گوشت )مرغ، گوسفند و گاو، مثبت است. نتایح صا ز از تجزیه واریانس و تجزیه تا 

های خود متغیر قیمت گوشت بیشترین اثار را بار تغییارات    متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانههای مربوط به نیز نشان داد که تکانه
 هایاز سیاست تورمی و استفادهانتظارات  تیریمدهای قیمتی وارد بر قیمت انواع گوشت، قیمت انواع گوشت در ایران دارد. در این راستا برای مهار شوک

تأمین به موقاع   ،متیکنترل ق به جایا الح ساختار بازار زنجیره تولید گوشت از قبیز نظارت بر مراصز تولید و توزیع و مصرف، کز  در صمایتی مناسب
کننادگان پیشانهاد   های دامی در داخز کشور و نیز توزیع کافی و در زمان مناسب بارای مصارف  های تولید برای تولیدکنندگان، توسعه کشت نهادهنهاده
 شود.می

 
 Panel-SVAR ارزش افزوده بخش کشاورزی، قیمت گوشت، مدل کلیدی: هایواژه

 

 *1مقدمه

 محصاوالت  شود،می مصرف انسان که توسط مواد غذایی بین در

 رشد کشاورزی، بخش افزوده ارزش در آن اهمیت دلیز به و طیور دام

 جایگااه  کنندگانمصرف پروتئین نیاز تأمین ضرورت و کشور اقتصادی

با توجه به ضریب رشد باالی جمعیات و  دارند.  ملی اقتصاد در ایویژه
نیاز روزافزون افراد جامعه به مواد پروتئینی صیوانی و نقش اساسای آن  

                                                           
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توساعه  های برنامهژوهشمؤسسه پ استادیار پژوهشی، -1

 روستایی، تهران، ایران
 ،Email: rezaheidari3631@gmail.com       نویسنده مسئول:  -)*

DOI: 10.22067/JEAD.2022.72367.1080 

در سالمت انسان، توجه به مسائز مربوط به باازار ماواد پروتئینای در    
 ماواد  باازار  در موجاود  هاای صساسایت کشور الزامی است. همچناین  

 محصاوالت  ایان  بازار رد همواره دولت تا شده موجب ایران پروتئینی

 ;Dehghanpour and Bakhshudeh, 2017)باشاد   داشاته  دخالت

Bahadori et al., 2017; Pishbahar et al., 2019،. 
 لحاا   زا .آیدمی به شمار پروتئینی منابع ترینمهم از یکی گوشت

 و داشاته انساان   تغذیاه  در مهمی نقش ، گوشتصیوانی پروتئین تأمین
باه   است. ایرانی خانوارهای برای ضروری و مهم کاالهای جزء همواره

 بیشترین آشامیدنی، و خوراکی اقالم بین در هاسال اغلب در طوری که

است. بر اساس  گوشت انواع هزینه به متعلق خانوار هزینه کز از سهم

 https://jead.um.ac.ir 
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طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوارهای شاهری و ورساتایی، ساهم    
 10های خوراکی خانوارهای شهری و روستایی از گوشت در بین هزینه
-88های در د در طی سال 66تا  64به صدود  1684در د در سال 

هزینه  بیشترینافزایش یافته است و در کنار گروه غالت و نان  1682
باا توجاه باه اهمیات     انوار را به خود اختصاص داده اسات.  خوراکی خ

در باازار گوشات    تعاادل  ایجاد برایگوشت در سبد مصرفی خانوارها، 
 نقاش  تواناد می کهآن  قیمتنوسانات  عوامز موثر بربا شناسایی  باید
 این قیمت هاینوسان از باشد، داشته هاگذاریسیاست تنظیم در مهمی

 عوامز ایجااد  شناسایی و سازیمدلبنابراین، شود.  محصول جلوگیری
 دارد بسازایی  اهمیتای  باازار  کنتارل  منظوره ب گوشت قیمت در نوسان
(Bahadori et al., 2017; Cheng and Cao, 2019; Fathi and 

Bakhshoudeh 2016; Ghahramanzadeh and Rashid 

Qalam, 2015; Heidari et al., 2019،. 
 در صال توساعه  یدر کشورها ژهیبه و ،ییمواد غذا متینوسانات ق

دیگر اهمیت بیشاتری دارد،   یاقتصاد یهاتیبر فعالامنیت غذایی که 
هاای اخیار   . در طی ساال شودیم یادیز یاقتصاد یامدهایمنجر به پ

 تااکنون،  6442 سال ازدر صال افزایش بوده است.  ییمواد غذا متیق

 المللای بین سطح در را چشمگیری نوسانات تجاری غذایی مواد قیمت

 ناگهاانی  تغییرات غذایی مواد بازارهای هطوریه ب است، نموده تجربه

و  6414، 6448 هاای ساال طی  .اندبوده شاهد هاسال این را در قیمت

 6442-6443 هایسال میانگین با مقایسه در غذایی مواد قیمت 6416
 یا   در اینکاه  تا است، یافته کاهش متعاقباً و افزایش ناگهانی طوربه 
 دلیلای  هر غذایی مواد قیمت سطح افزایش .ماند باقی باال نسبتاً سطح

 ،گاذارد مای  تولیاد  بار  که مثبتی بعضاً اثرات رغمعلی باشد، داشته که
 نیاز را  غذایی امنیت سطح کاهش جمله از منفی اثرات باعث تواندمی

 ,Mohammadi et al., 2016; Wu and Xu) در پی داشاته باشاد  

2021.، 
یی ماواد غاذا   مات یقدهد که های ملی در ایران نیز نشان میآمار

افزایش زیادی را تجریه کرده است. برای مثال نمودار تغییرات قیمات  
 قیمات  روناد  دهاد کاه  نشان مای  1شکز ساالنه شاخص گوشت در 

 میاانگین  کاه  ایگوناه  باه ، باشدمی  عودی همواره ایران گوشت در

 82322باه ترتیاب باه     1682 ساال  در ریال 66186از گوشت  قیمت
، در %122ریااال ) 312228، و %164ریااال ) 660802،، %134ریااال )
 The Support) افزایش یافته است 1688و  1682، 1684های سال

Company of livestock and poultry in Iran. 2021, 2021، .
مختلفای از جملاه    از عواماز  تاابعی  تواناد مای  گوشات  قیمت افزایش
 مقادار و هزیناه واردات،   اثرگذاری عرضه، تقاضا، اثرگذاری ذاریاثرگ

 تولید، اثرگذاری تورم، اثرگذاری مقادار و قیمات   هایاثرگذاری هزینه

،.Heidari et al., 2019; Rahmani, 2020)تولید و ... باشد  عوامز

 

 
 1911-1931های قیمت گوشت در ایران طی سال روند تغییرات شاخص -1شکل 

Figure 1- The trend of changes in meat price index in Iran during the years 2006-2019 

 

های زیاادی روبارو   های اخیر، بازار گوشت ایران با چالشدر سال
زار گوشت )هزینه تماام  بوده است. فا له قیمتی بین سطوح مختلف با
های آن بسیار زیاد بوده و شده تولید گوشت و قیمت دام زنده، و نهاده

نکتاه  اساسی در بازار گوشات باوده اسات.     هایهمواره یکی از چالش
های اخیار  مهم دیگر، افزایش شدید قیمت این کاالی اساسی در سال

یان  خیلای بیشاتر از قیمات ا    آن در ایاران  که قیمت طوری است، به
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اناواع  فازایش قیمات   در واقاع ا  .باشدمحصول در بازارهای جهانی می
های دامی از جمله علوفه و اناواع  گوشت ناشی از افزایش قیمت نهاده

بنادی،  های بساته ، داروهای دامی، باالبودن هزینهوارداتی خوراک دام
نیروی کار بوده  و های دامینقز، معضز مربوط به یارانه نهاده و صمز
هاای  از طرف دیگر ساختار بازار گوشت در دست داالن و صلقاه . است

های تولید به واسط است و به دلیز ساختار معیوب سیستم توزیع، نهاده
رساد. هماه ایان    موقع و با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان نمای 

هاای متماادی باه    ناپاذیری را در طای ساال   عوامز خساارت جباران  
مطلوبیات   وارد کرده و باعث کااهش  کنندگانتولیدکنندگان و مصرف

بایاد  گوشت شده اسات.   تولید بودن فعالیت ریسکی و کنندگانمصرف
پاذیر  بخش زیادی از اقشار آسایب در چنین شرایطی اذعان داشت که 

شان را از این کااال  با توجه به قیمت باالی انواع گوشت، مقدار مصرف
اناد، کاه ایان    نموده جای آن کم و اقدام به جایگزینی سایر کاالها باه

موضوع از نظر ارزش غذایی در روند رشاد آناان مشاکالتی را داشاته     
 Arndt) یابدیم کاهش افراد جامعه یزندگ تیفیک و به دنبال آن است

et al., 2016; Cornia et al., 2016; Karbasi and Zandi 
Darreh Gharibi, 2016; Pishbahar et al., 2015; Rahmani, 

هاایی در باازار گوشات    یکی از نتایح مهم وجود چنین چالش ،.2020
 خساارت  ایران، انتقال نامتقارن قیمت در سطوح مختلاف آن و باروز  

از  یاریبس به همین دلیز است.برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
ماواد   مات یق شیافزا یهاعلز و راه صز تا کنندیم یسعپژوهشگران 

 هماه ایان   بااً یتقر. قرار دهند یمورد بررس یتجرب را به  ورت ییغذا
. در صاالی کاه   اندبر عوامز  اقتصاد کالن متمرکز شده رفاً مطالعات 

 یداخل یهااستیدولت در جهت اتخاذ س یبرا یعوامز کالن اقتصاد
در مطالعات انجاام  که  . قابز تامز استستندین دیکنترل تورم مف یبرا

باه ویاژه    و از منظر اقتصاد خارد  ییمواد غذا متیق یهامحرکشده، 
به ندرت مورد توجه قرار گرفته اسات.  ها متیق یعمود انتقال رهیزنج

انجام شاده در زمیناه انتقاال     تجربی هایپژوهش بر همچنین مروری
 بازار مختلف سطوح بین قیمت انتقالکه  دهدمی نشانعمودی قیمت 

 کاه  شاود  گرفتاه  کار به هاییمدل است الزم رو،این از نامتقارن است.
های وارد بر قیمت مواد غذایی )از جمله گوشات،  بررسی شوک توانایی

 Furceri et al., 2016; Wu)در فرآیند انتقال قیمت را داشته باشاد  

and Xu, 2021; Zingbagba et al., 2020.،      باا توجاه باه وجاود
افازایش شادید   فا له قیمتی زیاد بین سطوح مختلاف باازار گوشات،    

هاای تولیاد بخصاوص قیمات     گوشت به دلیز باال بودن هزینه قیمت
گاردان در باازار گوشات و    های تولید، صضور فعال واساطه باالی نهاده

هاا کاه همگای    های آن و نیز ساختار معیوب سیستم توزیع نهادهنهاده
شاود، ایان مطالعاه در    باعت انتقال قیمت نامتقارن باازار گوشات مای   

مطالعات، عوامز ایجااد انتقاال قیمات     تالش است که بر خالف سایر
گیاری از مزیات   نامتقارن عمودی در باازار گوشات ایاران را باا بهاره     

، مورد بررسی قرار Panel-SVARهای پانلی )های مبتنی بر دادهمدل

 دهد. 
 VARهای پانلی در زمینه بازار انواع گوشت و نیز استفاده از مدل

داخز و خارج انجام گرفتاه  در بخش کشاورزی مطالعات گوناگونی در 
نیاا و همکااران   صکمات شاود.  است که به برخای از آنهاا اشااره مای    

(Hekmatonia et al., 2021تجارت بر مؤثر ، در مطالعه خود عوامز 

-Panelرا با بکارگیری مادل   ایران کشاورزی آب مجازی محصوالت

VAR ماورد بررسای    6441-6418های ماهانه در دوره زماانی  و داده
  اادراتی  نسابی  قرار دادند. نتایح مطالعه آنها نشاان داد کاه قیمات   

و  نسبی وارداتای  هایو قیمت مجازی آب  ادرات بر را تأثیر بیشترین
 محصاوالت  مجاازی  آب واردات بار  را تاأثیر  بیشاترین  درآمد داخلای 

قاسامی  ثاانی و   ای دیگار، کیقباادی  دارد. در مطالعاه  ایران کشاورزی
(Keyghobadi Sani and Ghasemi, 2019،  و مساتقیم  آثاار 

 در کشاورزی منتخب محصوالت قیمت بر نفتی هایتکانه غیرمستقیم

های ماهانه نفت را با استفاده از داده  ادرکننده و واردکننده کشورهای
 ماورد  Panel-SVARبا بکارگیری مدل  6443-6418های طی سال

 نفتای  هاای بررسی قرار دادند. نتایح این مطالعه نشان داد کاه تکاناه  

 هاای طریاق شاوک   از و غیار مساتقیم   به طاور  اثر مستقیم، بر عالوه
تاأثیر   تحت را کشاورزی محصوالت قیمت پولی، و ارزی کز، تقاضای
 Sardarدر مطالعااه سااردار شااهرکی و همکاااران )دهااد. ماای قاارار

Shahraki et al., 2019هاای نهااده  قیمتای  هایشوک بین ،، رابطه 
-6413زماانی   در باازه  ایاران  اساتان  16 در پنباه  قیمت و پنبه تولید
مورد بررسی قرار گرفته است.  Panel-VAR مدل از استفاده با 6444

 نیاروی  بذر، قیمتی هاینتایح این مطالعه صاکی از آن است که شوک
در صالی که اثار   گذاشته مثبت تأثیر پنبه قیمت بر آب و کشکار، آفت
های قیمتی زمین و کاود روی قیمات پنباه منفای باوده اسات.       شوک
، در مطالعه خاود باه   Pishbahar et al., 2019بهار و همکاران )پیش

بررسی انتقال قیمت گوشت مرغ باا اساتفاده از ماارکوف ساوئیچین      
پرداختند و نتایح مطالعه آنها نشان داد  1683-81در دوره  خودرگرسیو

هاای تولیادی   انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمات نهااده  که 
تر به قیمت گوشات  ها سریعگوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده

 Ataeiو محمادی )  عطاایی سالوط  در مطالعاه   .شاود مرغ منتقز می

Solut and Mohammadi, 2018    کشش قیمتای گوشات قرماز و ،
آل در استان مازندران طای  سفید با استفاده از تابع تقاضای تقریباً ایده

انتظار داشت که تغییار در   تواننشان داد که نمی 1632-84های سال
چشمگیر دچار تغییر را  هاقیمت ی  نوع گوشت، تقاضای سایر گوشت

 ,.Nabi zadeh et alزاده و همکااران ) نبای در مطالعه دیگری، . کند

بازار گوشت در ها بر الگوی انتقال قیمت تاثیر هدفمندی یارانه، 2016
های هفتگی را با استفاده از مدل تصحیح خطا برای داده گوسفند ایران
عه مورد بررسی قرار دادند. نتایح مطال 1684ماه تا آبان 1688از تیرماه 

ها موجب انتقال نامتقارن قیمات در  آنها نشان داد که هدفمندی یارانه
زاده و همکااران  بازار گوشت گوسفند شده است. در پاژوهش قهرماان  
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(Ghahremanzadeh et al., 2015 ،،  انتقااال عمااودی قیماات و
ز مدل با استفاده ا ها در بازار گوشت گوسالهت غیر خطی قیمتالتعدی

TVECM مورد بررسی قرار گرفت. نتاایح   ستان آذربایجان شرقیدر ا
دامداران قیمت را در  تر ازفروشان سریعخردهمطالعه آنها نشان داد که 
کاه داماداران هنگاام     صالی برند، درمی الاثر افزایش قیمت دیگری با

 .دهندتر واکنش نشان میکاهش قیمت در ی  سمت بازار سریع
واکانش   ، در مطالعاه خاود،  Mao et al., 2021کاران )مائو و هم

صقیقای ارز را باا   نرخ  یهابه شوک ت  ادراتی چینمحصوال تیفیک
های ماهاناه در  و با استفاده از داده Panel-SVARگیری از مدل بهره
مورد بررسی قرار دادند. نتایح این مطالعه نشان داد  6446-6412دوره 
 اادرات   تیا فکی ،به طاور متوساط   صقیقی ارزنرخ  ارزش شیافزاکه 

. دهاد یما  شیبا  ادرات افزا سهیمقا را در نیچ یمحصوالت کشاورز
هاای  اثارات شاوک  ،، Wu and Xu, 2021یو )در مطالعه وو و ایکس

و  دیا تول هاای نهاده متی، قیمحصوالت کشاورز دیتولناشی از ارزش 
 یهاا با استفاده از دادهمواد غذایی  متیقی رو )سرمزرعه، دیتول متیق

باا اساتفاده از    6440-6412 دوره در چاین  اساتان  63 ی درپانلفصلی 
مورد بررسی قرار گرفته است. نتایح مطالعه آنها  Panel-SVARمدل 

 ییمواد غاذا  متیبر ق یکشاورز های تولیداتشوک ریتاثنشان داد که 
کاناال  از طریاق  وارده  یهاا شاوک  در صالی کاه،  .است فینسبتاً ضع
در تحقیاق ایماای و   کنناد.  یم فایا یاتینقش ص متیانتقال ق یعمود

بر قیمت محصاوالت   18-،، اثر کوویدImai et al., 2021همکاران )
از ایالات هناد    12ی در فرنگو گوجه ینیزمبیس از،یبرنح، پکشاورزی 

ماورد   Panel VARباا اساتفاده از مادل     6464تا ژوئن  6418 هیژوئ
اثارات   18-بررسی قرار گرفت. نتایح این مطالعه نشان داد که کوویاد 

ماادت روی قیماات محصااوالت کشاااورزی داشااته اساات. در   کوتاااه
، ارتباط میاان  Haoa et al., 2017ای دیگر، هائو و همکاران )مطالعه
ز اتانول ایاالت متحاده و قیمات ذرت در کشاورهای در صاال     بازار گا

باا   6443-6412های های ماهانه طی سالتوسعه را با استفاده از داده
ایان تحقیاق    مورد بررسی قرار دادناد. نتاایح   Panel-SVARرویکرد 
 در ذرت قیمات  بار  متحاده  ایااالت  اتاانول  بازار اثر که دهدمی نشان

 بیشاتر  سااصلی  و کشاورهای  باوده  ناهمگن صال توسعه در کشورهای
 ,Rezitisaرزیتیز ). هستند متحده ایاالت اقتصادی هایشوک مستعد

 یباه بررسا   Panel-VAR، در تحقیق خود با استفاده از مادل  2015
قیمات کاالهاای    و کاا ینفت خاام، نارخ ارز دالر آمر   متیق نیرابطه ب

 مات یواکانش ق یح مطالعه وی نشاان داد  نتا کشاورزی پرداخته است.
که  ینفت مثبت است، در صال متیقهای شوکبه  ی کشاورزیکاالها
 زیا فم و وان  -ن یل. است یمنف کایدالر آمر متیقآن به  واکنش

(Wang and McPhail, 2014 اثاارات ، نیااز در مطالعااه خااود اثاار
ی کاالهاا  مات یو ق یکشااورز  یوربر رشد بهاره را  یانرژ یهاشوک

 1808-6411در دوره  VARکشاورزی با استفاده از مادل سااختاری   
در ایاالت متحده مورد بررسی قرار دادند. نتایح این مطالعاه نشاان داد   

بار رشاد   مادت )یکسااله،   کوتااه  یمنفا  ریتاأث  یانرژ متیشوک قکه 
 یکاالهاا  مات یق اناتدر اد از نوسا   14صادود   داشته و در یوربهره
 .دهدیمتوضیح متحده را  االتیا یکشاورز

بررسی ادبیات پژوهشی در زمیناه موضاوعات مرباوط باه قیمات      
دهد که مطالعاات بسایاری  اورت گرفتاه     گوشت در ایران نشان می
 ,Rahmani« )ساختار بازار گوشت»توان به است که از جمله آنها می

 آثاار »،، Pishbahar et al., 2021« )انتقاال قیمات افقای   » ،،2020
 Dehghanpour and) «رفاااهی ناشاای از تغییاار قیماات گوشاات 

Bakhshudeh, 2017; Karbasi and Zandi Darreh Gharibi, 

 Fathi« )گوشات  باازار  در انارژی  یارانه صذف سیاستاثر »، ، 2016

and Bakhshoudeh, 2016 ،،« گوشات  باازار  در قیمات  صبااب »
(Mohammadi et al., 2016،، «قیمات گوشات   نوساانات  سرریز» 
(Kavusi Kalashmi and Khaliq Khayavi, 2015 ،،«بینای پیش 

 Bahadori et al., 2017; Ghahremanzadeh et)« قیمت گوشت

al., 2015،، «ای باار قیماات گوشاات  تعرفااه سیاساات اثاار» 
(Yazdanshenas et al., 2009    و ... اشاره کارد. بناابراین بررسای ،

دهد که مطالعات اندکی در زمینه پیشینه مطالعات انجام شده نشان می
های قیمت محصوالت کشاورزی از طریاق کاناال عماودی    اثر شوک

انتقال قیمت انجام شده است و بیشتر مطالعات انجاام شاده از منظار    
ایان، اماا باه نظار      اند. عالوه بار اقتصاد کالن به این موضوع پرداخته

های وارده بر قیمات  ای در زمینه بررسی شوکرسد تاکنون مطالعهمی
پاانلی   بارداری سااختاری   توضایح خودانواع گوشت با استفاده از مدل 

(Panel-SVAR .در ایران و از منظر اقتصاد خرد انجام نشده باشد ، 
هاای ایجااد   محارک  کاه  است این سواالت ا لی تحقیق این در
و کادام   باازار گوشات ایاران کدامناد      در قیمات های وارده بر شوک
  در شارایط کناونی کاه مناابع ارزی     سهم را دارناد  نیشتریها بشوک

 تاالوسا  نیاکشور محدود و بازار گوشت دارای نوسانات زیادی است، 
اقتصاد کاالن در   یهااستیبا س میبه طور مستقاز آنجا مهم است که 

، داقتصاد خر دگاهید قیتوان از طریکاهش تورم ارتباط دارد و م نهیزم
بهباود بخشااید. همچناین بررساای   را  یگااذاراسات یستنظاایم  ناد یفرا
تواند های وارده بر قیمت انواع گوشت در فرآیند انتقال قیمت میشوک

هاای اجرایای در اتخااذ    هاا و ساازمان  راهنمای مناسبی برای دستگاه
کنتارل قیمات و مصارف داخلای ایان       هاای مناساب جهات   سیاست

ریازان را جهات ارزیاابی    گاذاران و برناماه  محصوالت باشد و سیاست
ریزی دقیق برای ایجاد شرایط مطلوب در های گذشته و برنامهسیاست

باه ساواالت فاور در ایان      صال و آینده را فراهم نماید. بارای پاسا   
 یبارا  مات یانتقال ق یعمود یهاعوامز سمت عرضه و کانالمطالعه 
گیرد. هدف مورد توجه قرار می یرهایمتغ نیب یعل یوندهایپ ییشناسا

و  هیا تجزی اساتانی باا اساتفاده از    پانل یهاداده یزمان یسرهمچنین 
ی باین متغیرهاای   ایو پو یاروابط لحظه برای بررسی SVAR زیتحل

 یهاا محارک  یبررسا بارای   شود. بدین منظورمدل به کار گرفته می
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مادل  ایران در فرآیند انتقال قیمت عماودی، یا     گوشتانواع  متیق
Panel-SVAR شود.به کار گرفته می 

 

 هامواد و روش

های تغییر قیمت مواد غاذایی عمادتاً شاامز دو مکانیسام     محرک
انتقاال   هاای عماودی  ها از طریق کانالاست. در مکانسیم اول قیمت

ابتادا تغییارات   یعنای   .کنناد قیمت و همراه با زنجیره تأمین تعییر مای 
های تولید به قیمت تولید محصوالت منتقز شده و سپس قیمت نهاده

یابد. در مکانسیم دوم، بار  این تغییرات به قیمت مواد غذایی انتقال می
ل اساسی اقتصاادی، مجماوع تولیادات بخاش کشااورزی      واساس ا 

  شود.موجب افزایش قیمت مواد غذایی می
بار قیمات    هوارد هاای لیز شوکدر این مطالعه برای تجزیه و تح

توساعه یافتاه توساط     Panel-SVARاز مادل   انواع گوشت در ایران
ه هاای اساتاندارد با   روش شود.استفاده می ،Pedroni, 2013پدرونی )

را در  های نااهمگن توانند پویاییهای پانز نمیکار گرفته شده در داده
تواند منجر به می مسئلهاین  ودر نظر بگیرند ها، )استانبین افراد پانز 

 ,Pesaran and Smith) هاای ناساازگار شاود   هاا و اساتنباط  تخمین

ها معموالً این موضوع که افراد پاناز  عالوه بر این، این روش. ،1995
ها، ممکن است به  ورت مقطعی )یعنی وابستگی مقطعای، از  )استان

 گیرناد. رایح بیرونی با هم مرتبط باشند را نادیده می هایطریق شوک
، امکان ایجااد نااهمگنی کاماز در    Pedroni, 2013رویکرد پدرونی )

های پویا  بین اعضای پاناز را فاراهم نماوده و در عاین صاال،      پاس 
هایی که در بین اعضای پانز وجود وابستگی مقطعی را به دلیز شوک

در  Panel-SVARسااازی اسااتراتژی ماادل .گیاارددر نظاار ماای دارد،
 Ha) ای مورد استفاده قرار گرفته اسات های اخیر به طور فزایندهسال

et al., 2019; Montiel and Pedroni, 2019; Roch, 2019.، 

به  اورت رابطاه    ی مورد مطالعهمیان متغیرهاارتباط فرض کنید که 
  باشد:، 1)
(1، Z𝑖t ≡ (LY𝑖𝑡, LX𝑖𝑡, LS𝑖𝑡, LM𝑖𝑡)′ 

بخش کشاورزی، صقیقی ارزش افزوده  لگاریتم LY،، 1در رابطه )
LX های وارداتای )ذرت، کنجالاه ساویا و    نهاده صقیقی قیمت لگاریتم
گوساافند /زناادهدام زنااده )ماارغ صقیقاای قیماات  لگاااریتم LSجااو،، 
صقیقای  قیمات   LM، و /شااخص قیمات دام زناده   گوسااله زنده /زنده

/شااخص قیمات   گوشات گاو /گوشات گوسافند  /گوشت )گوشت مارغ 
را  Panel-SVARتاوان مادل   ، می6، است. بر اساس معادله )گوشت

 ، تعریف نمود.6به  ورت رابطه )
(6، 𝐵𝑖 z𝑖𝑡 = 𝐴𝑖 (𝐿) z𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡  , 𝑖 = 1,…,𝑁, 𝑡 = 1, … 

, 𝑇  &  𝑢it ∼ (0,Σ𝑖) 

کنناده  ماتریس پارامترهای ساختاری و مانعکس  𝑖𝐵،، 6در رابطه )
بردار متغیرهای مدل،  𝑡𝑖zمیان متغیرهای مدل،  )آنی، مدتکوتاهرابطه 

)𝐿( 𝑖𝐴 ای شامز ضرایب با وقفه برای ی  چندجملهiین استان،ما  𝑡𝑖𝑢

)′𝑡𝑖m𝑢, 𝑡𝑖s𝑢, 𝑡𝑖x𝑢, 𝑡𝑖𝑦𝑢≡ ( های ساختاری یا نوفه سفید در بردار شوک
𝑡𝑖z و 𝑖Σ  ماتریس واریانس کواریانس قطری است. این مدل با استفاده

بارای   6و تجزیه تااریخی  6، تجزیه واریانس1ایاز توابع واکنش ضربه
مورد اساتفاده   ،ها روی متغیرهادار شوکهفبررسی اثرات همزمان و وق
 گیرد.و تجزیه و تحلیز قرار می
 بیر باشاد، باا ضار   ذپا ی  ماتریس معکوس iBبا این فرض که 
𝐵𝑖، در 1طرفین معادله )

به  اورت   VARفرم خال ه شده مدل ، 1−
 آید.به دست می، 6رابطه )

𝑧it = Π𝑖 (𝐿) 𝑧it−1 + 𝜀it    where Π𝑖 (𝐿) = 𝐵𝑖
−1(𝐿), 𝜀𝑖𝑡 = 

𝐵𝑖
−1 𝑢𝑖𝑡 and 𝜀it ∼ (0,Ω𝑖)                                                ،6( 

فرم کاهش یافته از  𝑖Ωکواریانس -،، ماتریس واریانس6در رابطه )
، دارای رتبه کاماز و غیار   𝑡𝑖m𝜀, 𝑡𝑖s𝜀, 𝑡𝑖x𝜀, 𝑡𝑖𝑦𝜀= ( 𝑡𝑖𝜀′( اجزای اخالل

اخالل معادالت با یکدیگر محدب است. دلیز آن این است که اجزای 
سافید )اجازای اخاالل، باا      هایبدین معنی که نوفه ؛همبستگی دارند

بنابراین هنگامی که اجزای اخالل معادالت با  نیستند. 0یکدیگر متعامد
لسااکی وتجزیااه چ»بااا اسااتفاده از روش  ،یکاادیگر همبسااتگی دارنااد

متعاماد،  را متعامد کرد )ی  ماتریس  𝑖Ωتوان ماتریس می 2«ساختاری
های آن اعداد صقیقی بوده و ساطرها و  ماتریس مربعی است که درایه

ی  ماتریس  ،به بیان دیگر .بردارهای یکه متعامد باشند ی آنهاستون
متعاماد اسات، اگاار ترانهااده و وارون آن باا هاام برابار باشااد،. روش      

و این امکاان را   نمودهچالسکی ی  ساختار اقتصادی بر مدل تحمیز 
باه   Panel-SVARبرده شاده در   کاره کند که متغیرهای بیفراهم م

العلز در اولویت اول ترتیب خا ی قرار گیرند. به بیان دیگر متغیر علت
مااتریس اجازای اخاالل متعاماد،     در زمانی که  ،رد. بنابراینیگقرار می
تاوان تواباع   مای  باشاند، با یکدیگر همبستگی نداشته های سفید نوفه

تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی را محاسابه نماود.    ،ایواکنش ضربه
شاده توساط تجزیاه    های اعماال الزم به یادآوری است که محدودیت

شاود کاه   فارض مای   ،ذهنی و دلخواه است. در این رویکرد ،چولسکی
هنگاامی   ،ی  ماتریس پایین مثلثی است. به همین دلیز iBماتریس 

کنااد، تغییاار ماای ،itz) کااه ترتیااب متغیرهااا در بااردار صاااوی متغیرهااا
شاود. بارای   پیامدهای رابطه علیت بین متغیرهاا کاامالً متفااوت مای    

در ایان مطالعاه بارای تشاخیص ترتیاب       ،جلوگیری از چنین شرایطی
متغیرها از ا ول اقتصادی صاکم بر شرایط بخش کشااورزی اساتفاده   

شود. بنابراین با توجه به روش چالسکی و ا ول اقتصادی صاکم بر می
، در 0توان به شاکز رابطاه )  ، را می6در رابطه ) iBماتریس  ،یرهامتغ

 نظر گرفت.

                                                           
1- Impulse Response Functions (IRFs) 

2- Variance Decompositions (VDs) 

3- Historical Decompositions (HDs) 

4- Orthogonal matrix 

5- Structural Cholesky Decompositions 
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(
2، Bi = [

𝑏11𝑖 0 0 0
0 𝑏22𝑖 0 0
𝑏31𝑖 𝑏32𝑖 𝑏33𝑖 0
𝑏41𝑖 0 𝑏43𝑖 𝑏44𝑖

] 

هاای غیار   در مرصله اول تمرکز مطالعه روی درایه iBدر ماتریس 
در  یاست. از آنجا که فعالیت تولیاد  43ibو  31ib ،32ib ،41ib فر یعنی 

تاوان نشاان داد   بخش کشاورزی ی  فرآیند متوالی است، بنابراین می
محصوالت کشاورزی )قیمت  بر قیمت تولیدهم که تولیدات کشاورزی 

 ،مثالبه عنوان گذارد. قیمت مواد غذایی تأثیر میهم بر و  سر مزرعه،
توان نشان داد که فعالیت پرورش دام و در زمینه تولید انواع گوشت می

بر قیمت دام زناده و قیمات گوشات تأثیرگاذار اسات. بناابراین        طیور
غیر  فر باشند. با استدالل مشابه قیمت  𝑖41𝑏و  𝑖31𝑏منطقی است که 

محصوالت کشاورزی )قیمت سر تواند قیمت تولید های تولید مینهاده
هاای وارداتای   قیمت نهاده ،را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال مزرعه،
32ib  ≠مت دام زنده را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین درایه تواند قیمی

غیر  فر است. همچنین، قیمت تولیاد در باالدسات زنجیاره تولیاد      0
توان آن را به عنوان هزینه پاردازش  مواد غذایی قرار دارد، در واقع می
قیمت دام زنده جزئی از  با همین استدالل،مواد غذایی در نظر گرفت. 

 . 43ib 0 ≠توان انتظار داشت که بنابراین می، گوشت استهزینه تولید 
هاای وارد شاده   تمرکز این مطالعه روی محدودیت ،در مرصله دوم

مادل تاار   »های  فر است. بدیهی اسات کاه   یا درایه iBبر ماتریس 
برای تجزیه و تحلیز بازارهای تولیادات کشااورزی بسایار    « عنکبوتی
کناد کاه میازان    کباوتی بیاان مای   بین است. مدل تاار عن مفید و واقع

هاای تولیاد در   های آتی باه وسایله قیمات   تولیدات کشاورزی در سال
میازان   ،شود )معموالً با ی  وقفه،، برای مثالهای قبز تعیین میسال

تولید گوشت در سال جاری تابعی از قیمت دام زناده در ساال گذشاته    
تاااوان انتظاااار داشااات کاااه   مااای ،اسااات. بااار ایااان اسااااس  

برقارار باشاد.    iBبار مااتریس    14i=b13i=b12ib 0 =هاای محادودیت 
دهاد کاه بارای رشاد     زنجیره تولید محصوالت کشاورزی نشاان مای  

هاای تولیاد نیااز اسات، ساپس      محصوالت کشاورزی ابتدا باه نهااده  
 ،ود و در نهایات نشا محصوالت تولید شده با قیمت تولید فروختاه مای  
کاار رفتاه و   ه ی با محصوالت کشاورزی در فرآیناد تهیاه ماواد غاذای    

باا مصارف    ،شود. برای نمونهمحصول نهایی با قیمت غذا فروخته می
های دام و طیور، دام زنده پرورش یافتاه و پاس از طای فرآیناد     نهاده

توان معکوس کارد،  شود. این فرآیند را نمیگوشت تولید می ،کشتارگاه
در نتیجااه تولیاادات کشاااورزی، قیماات تولیااد و قیماات مااواد غااذایی 

هاای تولیاد تاأثیر بگاذارد.     تواند به  ورت آنی بار قیمات نهااده   نمی
تواند بنابراین فعالیت تولید گوشت، قیمت دام زنده و قیمت گوشت نمی

 لذاهای دام و طیور را تحت تاثیر قرار دهد. به  ورت آنی قیمت نهاده
پذیرفت. به  iBرا بر ماتریس  24i=b23i= b21ib 0 =توان محدودیتمی

تواند قیمت تولید را به  ورت آنای  قیمت مواد غذایی نمی ،طور مشابه
تواند به  ورت آنی تحت تاثیر قرار دهد. مثالً قیمت انواع گوشت نمی

زیرا مرصله تولید مواد غذایی از  .ر قرار دهدقیمت دام زنده را تحت تأثی
آخرین مرصله از زنجیره تولید مواد غذایی است. بنابراین  ،گوشت جمله
تحمیز نمود. باا توجاه    iBرا بر ماتریس  34i b 0 =توان محدودیتمی

های تولید مستقیماً با تولید مواد غذایی ارتباط ندارناد،  به این که نهاده
های تولید بر قیمت مواد غذایی ناچیز ی قیمت نهادهای و آنتأثیر لحظه

هاای دام و طیاور باه  اورت     تاأثیر قیمات نهااده    ،است. برای مثاال 
. در مجموع 42ib 0 =ای بر قیمت انواع گوشت ناچیز است، یعنی لحظه

منطقای و واقعای باه نظار      iBهای اعمال شده بر ماتریس محدودیت
 SVARپارامترهای مدل  سری زمانی، SVARمشابه مدل . رسندمی
هاای شناساایی مساتقیماً    توان بادون اعماال محادودیت   را نمی یپانل

یافتاه را  تخمین زد. برای برآورد مدل ساختاری، ابتدا باید مدل کاهش
 Wu and) برآورد کرده و سپس پارامترهای ساختاری را بارآورد کارد  

Xu, 2021.، 
هاای ماوثر   ،، بررسی اثر شوک1ه به رابطه )در این مطالعه با توج

بر قیمت انواع گوشت در ایران در قالب چهار بردار به شرح زیر انجاام  
 itZ، جاایگرین متغیار   2شود. در واقع هر ی  از متغیرهای معادله )می

 شود.، می1در معادله )

(
2، 

معادلااه انااواع 
گوشت )کاز  
 بازار گوشت،

Meatit
= (LYit, LXit, LSit

meat, LMit
meat)′ 

معادله گوشت 
 مرغ

Chickenit
= (LYit, LXit, LSit

chicken, LMit
chicken)′ 

معادله گوشت 
 گوسفند

Muttonit
= (LYit, LXit, LSit

mutton, LMit
mutton)′ 

معادله گوشت 
 گاو

Beefit = (LYit, LXit, LSit
beef, LMit

beef) 

از شرکت پشتیبانی امور دام  ،های مورد استفاده در این مطالعهداده
 The Support Company of livestock and poultry in) کشور

Iran, 2021 ،های کشااورزی  و آمارنامه(Agricultural Statistics, 

آوری شاده  استان کشور جماع  64از  1682-88های طی سال ،2020
اساتان  دو  ،های مورد نیاز در استان البرزاست. به دلیز نبود آمار و داده

البرز و تهران به عنوان ی  استان در نظر گرفتاه شاده اسات. بارای     
هاا، قیمات   ها در برخای از ساال  شده در تعدادی از استانهای گمداده

بار اسااس مطالعاه وو و     کشوری در نظر گرفته شد. داخلی یا میانگین
در ایان  متغیرهاای ماورد اساتفاده    ،، Wu and Xu, 2021یاو ) ایکس
 به شرح زیر است:تحقیق 
کشاورزی: بارای محاسابه ایان متغیار،     صقیقی بخش ارزش افزوده  -

ارزش افاازوده بخااش کشاااورزی باار شاااخص قیماات تولیدکننااده    
 تقسیم شد. ،کشاورزیتولیدات گروه )، 1684=144)
هاای  های وارداتی: از آنجا کاه در ساال  نهاده صقیقی قیمتشاخص  -

های وارداتی از قبیز ذرت، کنجاله سویا و جو نقش باارزی  اخیر، نهاده
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در تغذیه دام و طیور دارد، در این مطالعه برای در نظر گارفتن قیمات   
 صقیقای  قیمات شااخص  »معیاار  هاای تولیاد اناواع گوشات، از     نهاده
استفاده شد. بارای محاسابه ایان معیاار، در ابتادا      « های وارداتینهاده
ذرت، کنجاله سویا و جو باا اساتفاده از شااخص قیمات      صقیقیقیمت 

محاسبه شاد.   1684تولیدکننده )گروه تولیدات کشاورزی، بر سال پایه 
تجمعای  ، شااخص قیمات   3در مرصله بعد نیز باا اساتفاده از فرماول )   

محاسبه و بر اساس ایان   1684های وارداتی بر اساس سال پایه نهاده
 .شدهای وارداتی محاسبه نهاده صقیقی قیمتشاخص  ،شاخص

 = شاخص قیمات تجمعای   ،3)
∑ 𝑃𝑖

(𝑡)𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃
𝑖
(0)𝑛

𝑖=1

× 100  t = 0, 1, 

2, … & i = item (1, 2, . . . , n) 

∑ها، تعداد استان nدوره زمانی،  t،، 1در رابطه ) 𝑃𝑖
(𝑡)𝑛

𝑖=1  مجموع
ام tهای وارداتی ذرت، کنجاله سویا و جو در ساال  نهاده صقیقیقیمت 
∑ام، iو استان  𝑃𝑖

(0)𝑛
𝑖=1  هاای وارداتای   نهااده  صقیقای مجموع قیمت

 ام است.i، و در استان 1684ذرت، کنجاله سویا و جو در سال پایه )
ه ایان متغیار در ابتادا قیمات     دام زنده: برای محاساب صقیقی قیمت  -

اسمی مرغ زنده، گوسافند زناده و گوسااله زناده )باه عناوان قیمات        
بار   تولیدکننده، بر شاخص قیمت تولیدکننده )گروه صیوانات پرورشای، 

برای کز بازار گوشت ایران، متغیار   .تقسیم شد 1684مبنای سال پایه 
تجمعای   )شاخص، 1استفاده از فرمول )با « شاخص صقیقی دام زنده»

قیمت برای قیمت واقعی مرغ زناده، گوسافند زناده و گوسااله زناده،      
 محاسبه شد.

ابتدا قیمات اسامی   ، گوشت: برای محاسبه این متغیرصقیقی قیمت  -
گوشاات ماارغ، گوشاات گوساافند و گوشاات گاااو )بااه عنااوان قیماات  

کنناده بار مبناای ساال پایاه      کننده، بر شاخص قیمت مصرفمصرف
شد. برای کز بازار گوشات ایاران،   نی تقسیم و به تفکی  استا 1684
، 3اساتفاده از فرماول )  باا  « صقیقای گوشات   قیمات شااخص  »متغیر 

)شاخص تجمعی قیمت بارای قیمات صقیقای گوشات مارغ، گوشات       
 گوسفند و گوشت گاو، محاسبه شد. 

 

 نتایج و بحث

های طور که بیان شد هدف از این مطالعه، بررسی اثر شوکهمان
-Panelموثر بر قیمت انواع گوشات در ایاران باا اساتفاده از الگاوی      

SVAR هاای نارخ   شود تا اثر شاوک است. در این مطالعه، تالش می
رشد واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ نرخ رشد واقعی قیمت 

هاای  مت گوشت و نرخ رشد قیمت نهااده دام زنده، نرخ رشد واقعی قی
وارداتی دام و طیور بر نرخ رشد واقعی قیمت اناواع گوشات در ایاران    

 مورد بررسی قرار گیرد.

 

 آزمون ریشه واحد -2

در این مطالعاه   پانلی هایداده برای واصد ریشه بررسی هایآزمون
 دیکی»، «پسران و شین ایم،»، «چو و لین لوین،»، «بریتون » شامز

هاای  نتاایح آزماون  اسات.  « فیشر-پی.پی»و « فیشر-یافتهتعمیم فولر
ریشه واصد پانلی برای بررسی مانایی متغیرهای مورد اساتفاده در ایان   

 آمده است.  1جدول مطالعه در 

 
 بررسی ایستایی متغیرهای مدلهای ریشه واحد پانلی برای نتایج آزمون -1جدول 

Table 1- Results of panel unit root tests to investigate stationarity of these variables of model variables 

PP(χ2) ADF(χ2) Im,S&P 
Breitung  

(t-stat) 
Levin,L 

&chu 
PP(χ2) ADF(χ2) Im,S&P 

Breitung  

(t-stat) 
Levin,L 

& chu 
 متغیر

Variable 
 داری در تفاضل مرتبه اولمقادیر بحرانی آزمون و سطح معنی

Critical test values and significance level in first order 

difference 

 هاداری در سطح دادهمقادیر بحرانی آزمون و سطح معنی
Critical test values and significance level at the data 

level 

- *306.1 *306.1 *306.1 *306.1 *306.1 - - - - LYit 

- *90.5 *90.5 *90.5 *90.5 *90.5 - - - - LXit 

- *164.8 *164.8 *164.8 *164.8 *164.8 - - - - LSit
meat 

*122 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 *104.3 *3.3- *5.9 *7.2- LMit
meat 

- *185.6 *185.6 *185.6 *185.6 *185.6 - - - - LSit
chicken 

- *136.9 *136.9 *136.9 *136.9 *136.9 - - - - LSit
mutton 

- *273.4 *273.4 *273.4 *273.4 *273.4 - - - - LSit
beef 

- *211.2 *211.2 *211.2 *211.2 *211.2 - - - - LMit
chicken 

*199 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 *161.8 *7.9- -1.3 *14.7- LMit
mutton  

*156 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 *121.4 *4.5- 2.6 *7.7- LMit
beef 

 داری در سطح ی  در دهای پژوهش / * معنیماخذ: یافته
Source: Research findings / * Significance at the level of 1% 
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 گوسفند و گوشت گاوآزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو برای چهار معادله انواع گوشت، گوشت مرغ، گوشت  -2جدول 

Table 2- Pateroni and Kao cointegration test for four equations of meat types, chicken meat, mutton and beef 
 انواع گوشت

Meat types 
 گوشت مرغ

Chicken meat 
 گوشت گوسفند

Mutton 
 گوشت گاو

Beef 
 نوع آزمون هم انباشتگی

Cointegration test type 
-5 -1.96 -5.29 -5.02 Panel v-Statistic 

 مشترک ARضرایب  -آزمون پدرونی

Pedroni-common AR coefficients 

1.78 1.98 1.8 1.82 Panel rho-Statistic 
*14.72- *10.63- *14.19- *15.33- Panel PP-Statistic 
*10.84- *9.57- *11.43- *11.19- Panel ADF-Statistic 

4.06 3.76 4.07 4.18 Group rho-Statistic ضرایب  -آزمون پدرونیAR انفرادی 

Pedroni- individual AR coefficients 

*22.36- *13.05- *19.56- *22.03- Group PP-Statistic 
*10.38- *10.23- *11.17- *10.29- Group ADF-Statistic 

*16.71- *13.21- *15.49- *9.67- 
 کائو انباشتگیهم  آزمون

Kao cointegration test 

 داری در سطح ی  در دهای پژوهش / * معنیماخذ: یافته
Source: Research findings / * Significance at the level of 1% 

 

دهاد کاه   هاای ریشاه واصاد نشاان مای     نتایح صا از از آزماون  
 صقیقای  قیمات  لگاریتم»، «گوشت صقیقی قیمتلگاریتم »متغیرهای 
در ساطح  « گااو  گوشات  صقیقای  قیمت لگاریتم»و « گوسفند گوشت

شوند. بنابراین، الزم است که گیری مانا مینامانا بوده و با یکبار تفاضز
ها ماورد اساتفاده قارار گیرناد.     گیری از آنها در تخمینبا یکبار تفاضز

 باشند.یز در سطح مانا میسایر متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه ن

 

 انباشتگیآزمون هم -6

آزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو برای معادله انواع  6جدول در 
گوشت، معادله گوشت مرغ، معادله گوشت گوسافند و معادلاه گوشات    

  آمده است. معین مبدا از عرض و روند وجود فرض گاو با

 
عادم وجاود    فرضایه  تواناد نمای  در مجماوع نتایح این دو آزماون  

تاوان  کند. بناابراین، مای   رد انباشتگی در میان چهار معادله فور راهم
هاا و  های ناشی از ارزش افازوده، قیمات نهااده   اثرات بلندمدت شوک

را  Panel-VARقیمت دام زنده روی قیمات اناواع گوشات در مادل     
 مورد بررسی قرار داد. 

در الگوو    دایره واحد ریشه آزمون بهینه و وقفه تعیین -2
Panel-VAR 

 هاای مدل در مسئله اولین مدل، متغیرهای مانایی تشخیص از بعد

 کاه  آنجا از. است بهینه وقفه طول تعیین برداری پانلی، خودرگرسیون

 بیشاترین  و کناد مای  پیروی جویی رفه ا ز از بیزین-شوارتز معیار

 بارازش  برابر در) معادالت سازیساده یا پارامترها کاهش به را اهمیت

 وقفاه  بیزین-رو، با استفاده از معیار شوارتزاین از دهد؛می، انجام بهتر

هاای مرباوط باه معاادالت اناواع      برای مادل  بهینه وقفه عنوان به دو
شاد. در   انتخااب  گوشت، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشات گااو  

 اطمیناان  و Panel-VARپایداری مدل  مرصله بعد، برای تامین شرط

استفاده شد که نتاایح آن   رگرسیون، آزمون ریشه واصد نبودن کاذب از
 هماه  معکاوس  کاه  دهاد مای  نشاان  6 شکز آمده است. 6شکز در 

-Panel مادل   و گیرناد مای  قرار واصد داخز دایره مشخصه هایریشه

VAR مارغ، گوشات   اناواع گوشات، گوشات    برای معادالت  تخمینی
 کند.می تأمین را پایداری شرط گوسفند و گوشت گاو

 

  
 دایره برای معادله انواع گوشت واحد ریشه الف(: آزمون

a) Circle unit root test for meat types equation 

 دایره برای معادله گوشت مرغ واحد ریشه ب( آزمون

b) Circle unit root test for chicken meat equation  
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 دایره برای معادله گوشت گوسفند واحد ریشه ج( آزمون

c) Circle unit root test for the mutton equation  
 دایره برای معادله گوشت گاو واحد ریشه د( آزمون

d) Circle unit root test for the beef equation  
 انواع گوشت، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو چهار معادلهبرای  Panel-VARدایره  واحد ریشه آزمون -2 شکل

The rircle unit root test of Panel-VAR model for four equations of meat kinds, chicken meat, mutton and beef 

 های پژوهشماخذ: یافته
Source: Research findings 

 

 گرنجر  علیت آزمون -2

 بارای  پاانلی را  VARگرنجاری   آزماون علیات   نتاایح  6جدول 

انواع گوشت، گوشت مرغ، گوشات گوسافند و گوشات گااو     معادالت 
 آزمون  فر فرضیه اکثر متغیرهای مربوط به هر معادله، دهد.می نشان

 متغیر علت گرنجری ی  طرفه هاتکانه اینکه بر مبنیعلیت گرنجری 

کند. در معادلاه  می رد را نیستند )لگاریتم قیمت صقیقی گوشت، وابسته
لگااریتم ارزش افازوده صقیقای بخاش     »گوشت گاو، متغیر توضیحی 

لگاریتم قیمت صقیقی گوشت »علت مستقیم متغیر وابسته « کشاورزی
مارغ  لگاریتم قیمت صقیقای  »نیست و نیز در معادله گوشت مرغ « گاو
نیسات. اماا   « لگاریتم قیمت صقیقی گوشت مرغ»علت مستقیم « زنده
بیانگر آن است کاه هماه   « متغیرها همه»برای  آزمون  فر فرضیه رد

باشاند.  متغیار وابساته مای    گرنجری علت غیرمستقیم متغیرها به طور
 بنابراین بین همه متغیرها به  اورت مساتقیم یاا غیرمساتقیم رابطاه     

 علیت برقرار است.

 
 انواع گوشت، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاوچهار معادله گرنجری برای  علیت آزمون نتایج -9جدول 

Table 3 - Results of Granger Causality test for four equations of meat types, chicken meat, mutton and beef 

 معادله انواع گوشت
Meat types equation 

 گوشت مرغمعادله 
Chicken meat equation 

 گوشت گوسفندمعادله 
Mutton equation 

 معادله گوشت گاو
Beef equation 

 متغیرها 
 Variables  

5.35 (0.06)* 7.01 (0.03) 10.79 (0.00) 0.92 (0.63)  LYit 
22.81 (0.00) 328.39 (0.00) 26.31 (0.00) 26.69 (0.00)  LXit 
92.31 (0.00) - - -  LSit

meat 

- 1.52 (0.41) - -  LSit
chicken 

- - 16.27 (0.00) -  LSit
mutton 

- - - 12.42 (0.00)  LSit
beef 

216.19 (0.00) 394.1 (0.00) 103.23 (0.00) 60.51 (0.00) 
 همه متغیرها 

All variables 

 ،Probداری )* سطوح معنیهای پژوهش  ماخذ: یافته
Source: Research findings /* the significance level (Prob) 

 

 Panel-SVARمدل  تخمین نتایج -2

 1ضرایب برآورد  ماتریس توابع واکنش بلندمدت -2

ضرایب برآورد شده ماتریس توابع واکنش بلندمدت صا از   نتایح
 تاأثیر متغیرهاای   بررسای  منظاور  به Panel-SVARل از تخمین مد

                                                           
1- Matrix of recursive long-run impulse response (F 

triangular) in EViews 

اسات. در   شاده  گزارش 0 جدول گوشت در انواع روی قیمت توضیحی
 و سااختاری  هاای شاوک  سیستم معادالت دهندهنشان 0جدول  واقع،
باشد. گرچاه ضارایب بارآورد شاده در     می شدهخال ه فرم هایشوک
نشاان   0نتاایح جادول   تفسیر اقتصادی ندارناد، اماا    VARهای مدل
 اناواع  دهد که همه متغیرهای توضیحی، اثار معنااداری بار قیمات    می

 گوشت دارد.
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 گوشت گاوضرایب برآوردی در ماتریس توابع واکنش بلندمدت برای چهار معادله انواع گوشت، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و  -4جدول 

Table 4- Stimated coefficients at Matrix of recursive long-run impulse response for four equations of meat types, chicken 

meat, mutton and beef 

 معادله انواع گوشت
Meat types equation 

 گوشت مرغمعادله 
Chicken meat equation 

 گوشت گوسفندمعادله 
Mutton equation 

 معادله گوشت گاو
Beef equation 

 𝑖𝐵مقادیر ضرایب ماتریس 

𝑖𝐵Matrix coefficient values  
9.22 (0.00) 8.68 (0.00) 9.34 (0.00) 9.71 (0.00) b11 

-1.45 (0.00) -1.49 (0.00) -0.81 (0.06) -4.11 (0.00) b31 

-1.55 (0.00) 0.71 (0.00) -3.83 (0.00) -1.05 (0.00) b41 

9.13 (0.00) 10.85 (0.00) 9.10 (0.00) 10.37 (0.00) b22 

2.66 (0.00) 6.43 (0.00) 4.05 (0.00) 3.95 (0.00) b32 

5.79 (0.00) 3.96 (0.00) 8.33 (0.00) 7.95 (0.00) b33 

4.06 (0.00) -1.62 (0.00) 5.57 (0.00) 1.47 (0.00) b43 

3.47 (0.00) 4.36 (0.00) 5.69 (0.00) 4.65 (0.00) b44 

 ،Probداری )های پژوهش  * سطوح معنیماخذ: یافته
Source: Research findings /* the significance level (Prob) 

 

 مادل  بارای  بلندمادت  تعاادلی  رابطاه  بتاوان نتاایح   اینکاه  برای
نمود، نیاز باه   تحلیز به خوبی برداری ساختاری پانلی را خودرگرسیون

 بارای  تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی آنی، العمزعکس توابع بررسی
 ابازار  ساه  Panel-SVARالگاوی   به عبارت دیگار،  وجود دارد. مدل
 دهاد: تواباع  مای  ارائاه  اقتصاادی  تحلیز نوسانات و تجزیه برای قوی
ا واریانس و تجزیه تاریخی که در ذیز به آنها  آنی، تجزیه العمزعکس

    شود:پرداخته می

 

 آنی العملعکس توابع -6

 طاول  در را سیساتم  متغیرهای پویای آنی رفتار العمزعکس تابع

 یا  تاابع   دهاد. مای  نشان متغیرها از ی  هر به واصد تکانه به زمان

 باه  وارده شوک معیار انحراف ی  اثرات در صقیقت آنی، العمزعکس

 انحراف ی  اندازه به تکانه معموالً کند. اینمی بیان را الگو متغیرهای

 تحقیاق،  ایان  در اساتفاده  ماورد  الگاوی  شود. بارای می انتخاب معیار

لگاریتم شاخص قیمت صقیقی گوشت، گوشت مرغ،  متغیر العمزعکس
 باه  ناگهانی تغییر یا تکانه ی  به گوشت گوسفند و گوشت گاو نسبت

مرباوط باه معاادالت     متغیرهای از هر ی  در معیار ی  انحراف اندازه
انواع گوشت، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو )ذکر شاده در  

 ساله نشاان  14در ی  دوره  3تا  6های ، به ترتیب در شکز3رابطه 

 عماودی  محاور  و ساالنه به  ورت زمان افقی محور است. داده شده

 دهد.را نشان می هر متغیر تغییرات در د
در  معیاار  انحاراف  ی  اندازه به تکانه ی  ، اثر6شکز با توجه به 

شااخص قیمات   »در « ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی »متغیر 
شااخص  »هاای  منفی است، در صالی که اثار شاوک  « صقیقی گوشت

« شاخص قیمت صقیقی دام زناده »، «های وارداتیقیمت صقیقی نهاده
شااخص قیمات   »روی « شاخص قیمات صقیقای گوشات   »و اثر خود 

ارزش افازوده  »منفای   تأثیرگاذاری  مثبت است. روند« صقیقی گوشت
از دوره اول تا دوره پنجم به  ورت نوسانی « صقیقی بخش کشاورزی

ای که، در دوره دوم به کمترین مقدار و در دوره کند، به گونهتغییر می
رساد. از دوره پاانجم بااه بعااد، اثاار  چهاارم، خااود )صالاات خنثاای، ماای 

شااخص  »بار  « ارزش افزوده صقیقای بخاش کشااورزی   »های شوک
یاباد. اثار   به  ورت ثابات و پایادار اداماه مای    « شتقیمت صقیقی گو

شاخص قیمت صقیقی »بر « های وارداتیشاخص قیمت صقیقی نهاده»
به  ورت مثبت و نوسانی است، باه  اورتی کاه اثار آن در     « گوشت

رساد و بعاد از آن تاا دوره پانجم     دوره دوم به بیشترین مقدار خود می
شااخص  »هاای  شاوک  یابد. در واقع، بیشترین شادت اثار  کاهش می

« شاخص قیمت صقیقی گوشت»بر « های وارداتیقیمت صقیقی نهاده
هاای  از دوره اول تا دوره سوم است. از دوره پنجم به بعد نیز اثر شوک

شاخص قیمت صقیقی »بر « های وارداتیشاخص قیمت صقیقی نهاده»
یاباد. تااثیر   به  ورت نوسانی اما با شادت کمتار اداماه مای    « گوشت
شااخص قیمات   »بار  « شاخص قیمات صقیقای دام زناده   »های تکانه

هاای  شااخص قیمات صقیقای نهااده    »، همانناد اثار   «صقیقی گوشت
دار اسات. باه طاوری کاه، شادت      به  ورت مثبت و نوسان« وارداتی

اثرگذاری آن در دوره اول تا سوم بیشترین و در دوره دوم و ساوم، باه   
. روناد تأثیرگاذاری   رساد ترتیب به بیشترین و کمترین مقدار خود مای 

« شاخص قیمت صقیقی گوشت»بر « شاخص قیمت صقیقی دام زنده»
از دوره سوم تا دوره هفتم به  ورت مالیم افزایش یافتاه و از آن باه   

یابد؛ به بیان دیگر، از دوره ساوم باه   بعد، به  ورت مالیم کاهش می
 بعد روند تأثیرگذاری آن به  ورت نوسانی و مالیم اسات. در نهایات،  

بر خاودش از دوره اول  « شاخص قیمت صقیقی گوشت»های اثر تکانه
دهد. تا سوم روند کاهشی دارد و بیشترین تاثیر آن در دوره اول رخ می

« شاخص قیمت صقیقی گوشت»از دوره سوم به بعد، روند تأثیرگذاری 
 یابد.بر خودش به صالت تقریبا ثابت و پایدار ادامه می
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 الف( ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

a) The real value added of the agricultural sector 

 های وارداتینهادهحقیقی  ب( شاخص قیمت 
b) The real price index of imported inputs 

  
 ج( شاخص قیمت حقیقی دام زنده
c) Livestock real price index 

 د( شاخص قیمت حقیقی گوشت
d) Meat real price index 

های وارداتی، های ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی، شاخص قیمت حقیقی نهادهواکنش شاخص قیمت حقیقی گوشت به تکانه -9شکل 

 شاخص قیمت حقیقی دام زنده و شاخص قیمت حقیقی گوشت
Figur 3- Impulse response of Meat real price index to four variables of the real value added of the agricultural sector, the real 

price index of imported inputs, livestock real price index and meat real price index 

 

 ی  اندازه به تکانه ی  شود که اثرمشاهده می 0شکز مطابق با 

، «ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی »در متغیرهای  معیار انحراف
قیمات صقیقای مارغ    »، «هاای وارداتای  شاخص قیمت صقیقی نهاده»
قیمات صقیقای   »روی « قیمت صقیقی گوشت مارغ »و اثر خود « زنده

ه صقیقای  ارزش افازود »تأثیرگاذاری   مثبت است. روناد « گوشت مرغ
در دوره اول و « قیمت صقیقی گوشات مارغ  »روی « بخش کشاورزی

دوم ناچیز بوده و در دوره ساوم تاا پانجم باه  اورت نوساانی تغییار        
رساد.  کند. به طوری که، در دوره چهارم به بیشترین مقدار خود میمی

ارزش افازوده صقیقای بخاش    »هاای  از دوره پنجم به بعد اثار شاوک  
به  ورت تقریبااً ثابات و   « قیقی گوشت مرغقیمت ص»بر « کشاورزی

« های وارداتیشاخص قیمت صقیقی نهاده»های پایدار است. اثر تکانه
به  ورت مثبت و نوساندار است. باه  « قیمت صقیقی گوشت مرغ»بر 

رسد و بعاد   ورتی که، اثر آن در دوره دوم به بیشترین مقدار خود می
دوره پانجم باه بعاد نیاز اثار      یاباد. از  از آن تا دوره پنجم کاهش مای 

قیمات  »بار  « هاای وارداتای  شاخص قیمت صقیقی نهاده»های شوک

یاباد. تاأثیر   به  ورت مثبت و نوسانی ادامه مای « صقیقی گوشت مرغ
« قیمت صقیقی گوشت مرغ»بر « قیمت صقیقی مرغ زنده»های شوک

)غیار از دوره  « هاای وارداتای  شاخص قیمت صقیقی نهاده»همانند اثر 
دار است. باه طاوری کاه، از بیشاترین     به  ورت مثبت و نوسان اول،

یابد. مقدار در دوره اول به کمترین مقدار خود در دوره سوم کاهش می
قیمات  »بار  « قیمت صقیقای مارغ زناده   »های شدت اثرگذاری شوک
از دوره اول تا دوره پنجم بیشترین مقدار را دارد. « صقیقی گوشت مرغ
قیمت صقیقی گوشات  »بر « صقیقی مرغ زندهقیمت »روند تأثیرگذاری 

یاباد. در  از دوره پنجم به بعد به  ورت ثابت و پایدار ادامه مای « مرغ
بار خاودش از   « قیمات صقیقای گوشات مارغ    » هاینهایت، اثر تکانه

بیشترین مقادار در دوره اول باه کمتارین مقادار خاود در دوره ساوم       
یاباد. از دوره  یش مای یابد و بعد از آن تا دوره چهاارم افازا  کاهش می

بر خودش « قیمت صقیقی گوشت مرغ»چهارم به بعد روند تأثیرگذاری 
 آید.به صالت ثابت و پایدار در می
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 الف( ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

a) The real value added of the agricultural sector 

 های وارداتینهادهی حقیقب( شاخص قیمت 
b) The real price index of imported inputs 

  
 ج( قیمت حقیقی مرغ زنده
c) Live chicken real price 

 د( قیمت حقیقی گوشت مرغ
d) Chicken meat real price 

های وارداتی، قیمت حقیقی نهاده های ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی، شاخص قیمتواکنش قیمت حقیقی گوشت مرغ به تکانه -4شکل 

 حقیقی مرغ زنده و قیمت حقیقی گوشت مرغ
Figur 4- Impulse response of chicken meat real price to four variables of the real value added of the agricultural sector, the 

real price index of imported inputs, live chicken real price and chicken meat real price 

 

در  معیاار  انحاراف  یا   اندازه به تکانه ی  ، اثر2شکز بر اساس 
قیمات صقیقای   »بار  « ارزش افزوده صقیقی بخاش کشااورزی  »متغیر 

هاای  منفی و معنادار است. در صالی که، اثار شاوک  « گوشت گوسفند
قیمت صقیقی گوسافند  »، «های وارداتیقیمت صقیقی نهادهشاخص »
قیمت صقیقی »روی « قیمت صقیقی گوشت گوسفند»و اثر خود « زنده

ارزش افزوده » تأثیرگذاری مثبت و معنادار است. روند« گوشت گوسفند
در « قیمت صقیقی گوشات گوسافند  »روی « صقیقی بخش کشاورزی

دت کمی است و از دوره پنجم دوره اول تا پنجم به صالت نوسانی با ش
کناد. اثار   به بعد به  ورت تقریباً منفای، ثابات و پایادار صرکات مای     

قیمات  »بار  « هاای وارداتای  شاخص قیمت صقیقی نهااده »های تکانه
به  ورت مثبت و نوساندار است. به  اورتی  « صقیقی گوشت گوسفند

ر در که، اثر آن از کمترین مقدار خود در دوره اول باه بیشاترین مقادا   
یابد. در واقاع، بیشاترین   رسد و تا دوره چهارم کاهش میدوره دوم می
بار  « هاای وارداتای  شاخص قیمت صقیقی نهاده»های شدت اثر شوک

از دوره اول تاا دوره پانجم رخ داده   « قیمت صقیقی گوشت گوسافند »

شاخص قیمت صقیقای  »های است. از دوره پنجم به بعد نیز اثر شوک
باه  اورت   « قیمت صقیقی گوشات گوسافند  »بر « های وارداتینهاده

قیمت صقیقی »های یابد. اثر شوکتقریباً مثبت، ثابت و پایدار ادامه می
همانناد اثار   « قیمات صقیقای گوشات گوسافند    »بار  « گوسفند زناده 

)غیار از دوره اول، باه   « هاای وارداتای  شاخص قیمت صقیقی نهااده »
بیشترین مقادار خاود   دار است. به طوری که، از  ورت مثبت و نوسان

در دوره اول به کمترین مقدار خود در دوره سوم )نزدی   فر، کاهش 
بار  « قیمت صقیقی گوسفند زنده»های یابد. شدت اثرگذاری شوکمی
از دوره اول تا دوره پنجم به  اورت  « قیمت صقیقی گوشت گوسنفد»

و نوساندار و مثبت است و از دوره پنجم به بعد به  ورت مثبت، ثابت 
قیمات صقیقای گوشات    » هاییابد. در نهایت اثر تکانهپایدار ادامه می

بر خودش از بیشترین مقدار خاود در دوره اول باه کمتارین    « گوسفند
یابد و از دوره سوم به بعد نیز روناد  مقدار خود در دوره دوم کاهش می

بار خاودش باه صالات     « قیمت صقیقی گوشت گوسافند »تأثیرگذاری 
 آید.دار در میمثبت، ثابت و پای
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 الف( ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

a) The real value added of the agricultural sector 

 های وارداتینهادهحقیقی ب( شاخص قیمت 
b) The real price index of imported inputs 

  
 ج( قیمت حقیقی گوسفند زنده

c) Live sheep real price 
 د( قیمت حقیقی گوشت گوسفند

d) Mutton real ptice 
های وارداتی، قیمت های ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی، شاخص قیمت حقیقی نهادهواکنش قیمت حقیقی گوشت گوسفند به تکانه -1شکل 

 حقیقی گوسفند زنده و قیمت حقیقی گوشت گوسفند
Figur 5- Impulse response of mutton real price to four variables of the real value added of the agricultural sector, the real 

price index of imported inputs, live sheep real price and mutton real price 

 
در  معیاار  انحاراف  یا   اندازه به تکانه ی  ، اثر3شکز بر اساس 

قیمات صقیقای   »ارزش افزوده صقیقای بخاش کشااورزی بار     »متغیر 
ناچیز و منفی )غیر از دوره سوم، است. در صالی کاه، اثار   « گوشت گاو
قیمات  »، «هاای وارداتای  شاخص قیمات صقیقای نهااده   »های شوک

قیمات صقیقای گوشات    »های خاود  ثر شوکو ا« صقیقی گوساله زنده
 مثبت و معناادار اسات. روناد   « قیمت صقیقی گوشت گاو»روی « گاو

قیمات  »روی « ارزش افزوده صقیقای بخاش کشااورزی   »تأثیرگذاری 
سااله باه سامت     14ناچیز بوده و در طاول دوره  « صقیقی گوشت گاو
قیمت صقیقی گوشت »کند. همچنین واکنش تغییرات  فر صرکت می

، «هاای وارداتای  شااخص قیمات صقیقای نهااده    »های به شوک «گاو
« قیمات صقیقای گوشات گااو    »و خاود  « قیمت صقیقی گوساله زنده»

دار اسات. باه طاوری کاه، از     مشابه بوده و به  ورت مثبت و نوساان 
بیشترین مقدار خود در دوره اول، به کمترین مقدار خود در دوره ساوم  

یابد. شدت اثرگذاری م افزایش مییابد و دوباره تا دوره پنجکاهش می
از دوره اول تا دوره پنجم « قیمت صقیقی گوشت گاو»ها بر این شوک

بیشترین مقدار را دارد. روند تأثیرگذاری سه متغیر فاور از دوره پانجم   
 یابد.به بعد به صالت نوسانی و با شدت کمتری ادامه می

 تجزیه واریانس ساختار  -2

 در اد  چناد  دهد کاه می نشان بینیپیش خطای واریانس تجزیه

 در اد توساط   چناد  و متغیر خود وسیله به بینیپیش خطای واریانس

 متغیرها از ی  هر نسبی اهمیت و شودمی داده توضیح دیگر متغیرهای

 واریانس تجزیه است. در واقع، با میزان چه به دیگر متغیرهای تغییر در

 متغیرهای تغییرات روی بر را متغیر هر سهم توانمی بینیپیش خطای

 گیری نمود. زمان اندازه طول در دیگر
معاادالت   بارای  واریاانس  تجزیه بینیپیش خطای نتایح ،2جدول 

قیمت انواع گوشت، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گااو بارای   
، در 2ساله گزارش شده است. مطابق باا نتاایح جادول )    14ی  دوره 
واریانس مربوط به همه معادالت، خود متغیار )قیمات صقیقای    تجزیه 

ارزش افزوده صقیقای  »دهندگی و متغیر گوشت، بیشترین سهم توضیح
کمترین سهم را دارد. همچنین در هماه معاادالت،   « بخش کشاورزی

از دوره اول به « های وارداتیشاخص قیمت صقیقی نهاده»متغیر  سهم
 فته است. دوره دوم به یکباره افزایش یا
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 الف( ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

a) The real value added of the agricultural sector 

 های وارداتیب( شاخص قیمت حقیقی نهاده
b) The real price index of imported inputs 

  
 ج( قیمت حقیقی گوساله زنده

c) Live calf real price 
 د( قیمت حقیقی گوشت گاو

d) Beef real price 
های وارداتی، قیمت های ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی، شاخص قیمت حقیقی نهادهواکنش قیمت حقیقی گوشت گاو به تکانه -6شکل 

 حقیقی گوساله زنده و قیمت حقیقی گوشت گاو
Figur 6- Impulse response of beef real ptice price to four variables of the real value added of the agricultural sector, the real 

price index of imported inputs, live calf real price and beef real price 

 

ارزش »در تجزیه واریانس مربوط به معادله انواع گوشات، ساهم   
هاای  شاخص قیمت صقیقی نهاده»و « افزوده صقیقی بخش کشاورزی

در د  18و  8/2در د در دوره اول به  6/2و  6به ترتیب از « وارداتی
 در دوره دهم افازایش یافتاه اسات. در صاالی کاه، ساهم متغیرهاای       

« شاخص قیمت صقیقی گوشات »و « شاخص قیمت صقیقی دام زنده»
 28و  60باه ترتیاب از   « تشاخص قیمت صقیقی گوشا »در تغییرات 

در اد در دوره دهام کااهش یافتاه      03و  64در د در دوره اول باه  
در دوره « شاخص صقیقی قیمت دام زنده»است. الزم به ذکر است که 

در اد، را باه خاود     66سااله )  14دوم کمترین ساهم در طاول دوره   
اختصاص داده است. در مجموع، در معادله اناواع گوشات، متغیرهاای    

شااخص قیمات صقیقای    »، «افزوده صقیقی بخش کشااورزی  ارزش»
و خااود « شاااخص قیماات صقیقاای دام زنااده»، «هااای وارداتااینهاااده
،، 16) 18-3،، 0) 3-6باه ترتیاب   « شاخص قیمت صقیقای گوشات  »
شاااخص قیماات  » راتییااتغ، در ااد از 16) 28-03، و 16) 66-60

های انتقاال قیمات   کانال . بنابراین،دهدیم حیرا توض «صقیقی گوشت
« شاخص قیمت صقیقی گوشت»عمودی، بزرگترین عامز در تغییرات 

 است.
در تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشات مارغ، در طاول دوره    

کمتر از یا   « ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی»ساله، سهم  14
در د ثابات   8در صدود « قیمت صقیقی مرغ زنده»در د بوده و سهم 

 در د است. سهم 2مانده است )بجز دوره دوم و سوم که صدود  باقی

از دوره اول به دوره « های وارداتیشاخص قیمت صقیقی نهاده»متغیر 
در د به یکباره افزایش یافته و از دوره  8/06به  6/8دوم به ترتیب از 
شااخص قیمات   »در اد ثابات باقیماناده اسات.      08سوم تا دهم در 
دهنادگی  دارای رتبه دوم در سهم توضایح « اتیهای واردصقیقی نهاده
اسات. همچناین ساهم خاود     « قیمت صقیقی گوشات مارغ  »تغییرات 

 2/06در اد در دوره اول باه    0/86از  «قیمت صقیقی گوشات مارغ  »
در د در دوره دهم کاهش یافته است. در مجموع، در معادله گوشات  

شااخص  »، «ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی »مرغ، متغیرهای 
و خاود  « قیمت صقیقی مرغ زناده »، «های وارداتیقیمت صقیقی نهاده

،، 68) 08-8،، 1) 2/4-6/4باه ترتیاب   « قیمت صقیقی گوشت مارغ »
قیمات صقیقای گوشات    » راتییا تغ، در د از 68) 86-06، و 6) 2-8
هاای  شاخص قیمت صقیقی نهااده » . بنابراین،دهدیم حیرا توض «مرغ

بزرگتارین عاماز در   « شات مارغ  قیمت صقیقای گو »و خود « وارداتی
 است.« قیمت صقیقی گوشت مرغ»تغییرات 

در تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت گوسفند، در طول دوره 
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ارزش افاازوده صقیقاای بخااش  »دهناادگی ساااله، سااهم توضاایح  14
شااخص  »در د ثابت باقی مانده است. ساهم   2در صدود « کشاورزی

 2/10در د در دوره اول باه   3/0از « های وارداتیقیمت صقیقی نهاده
در د در دوره دهم افزایش یافته اسات. در صاالی کاه، ساهم متغیار      

در اد باه    8/06طای هماین دوره از   « قیمت صقیقی گوسفند زناده »
قیمات  »دهنادگی خاود   در د کاهش یافته است. سهم توضیح 3/66

در اد   0/08در د در دوره اول باه   2/00از « صقیقی گوشت گوسفند
های بعاد دوبااره انادکی روناد     دوم افزایش یافته، اما در دوره در دوره

کاهشی داشته است. در مجموع، در معادله گوشت گوسفند، متغیرهای 
شااخص قیمات صقیقای    »، «ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی »

قیمات  »و خاود  « قیمت صقیقی گوسافند زناده  »، «های وارداتینهاده
، 14) 00-60،، 8) 10-2،، 1) 2-3به ترتیب « صقیقی گوشت گوسفند

را  «قیمت صقیقی گوشت گوسافند » راتییتغ، در د از 16) 02-00و 
های انتقال قیمت بزرگتارین عاماز در   کانال . بنابراین،دهدیم حیتوض

 است.« قیمت صقیقی گوشت گوسفند»تغییرات 
 14در تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت گاو، در طول دوره 

« ارزش افزوده صقیقی بخاش کشااورزی  »دهندگی ساله، سهم توضیح
شاخص قیمت »متغیر  در د ثابت باقی مانده است. سهم 16در صدود 

 6/68در اد در دوره اول باه    8/16از « هاای وارداتای  صقیقی نهااده 
قیمات صقیقای   »متغیار   در د در دوره دوم افزایش یافته است. ساهم 

نیز از دوره اول « وقیمت صقیقی گوشت گا»در تغییرات « گوساله زنده
در د افزایش یافته و تا دوره  6/60به  1/18به دوره دوم به ترتیب از 

قیمات  »در د کاهش یافته است. همچناین ساهم خاود     61دهم به 

در د در دوره  6/68در د در دوره اول به  28از  «صقیقی گوشت گاو
دهم کاهش یافته است. در مجموع، در معادله گوشت گاو، متغیرهاای  

شااخص قیمات صقیقای    »، «ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی »
قیمات  »و خاود  « قیمت صقیقی گوسااله زناده  »، «های وارداتینهاده

، 2) 60-18،، 13) 68-16،، 6) 16-14به ترتیب « صقیقی گوشت گاو
را  «قیمات صقیقای گوشات گاااو   » راتییا تغ، در اد از  64) 28-68و 
« های وارداتای قی نهادهشاخص قیمت صقی» . بنابراین،دهدیم حیتوض
بزرگتارین عاماز در تغییارات    « قیمات صقیقای گوشات گااو    »و خود 
 است.« قیمت صقیقی گوشت گاو»

 

 تجزیه تاریخی -2

 در سااختاری  شاوک  هار  ساهم  میازان  آوردن دسات  باه  بارای 

 واقع در شود.می تاریخی استفاده تجزیه از ها،داده تاریخی هایپویایی

 مشااهده  قابز متغیرهای به شوک هر تاریخی سهم تاریخی، تجزیه در
 ، بررسای ساهم  14تاا   2هاای  شاکز شد. بر اساس  خواهد شناسایی

های متغیرها در معادالت اناواع گوشات، گوشات مارغ،     شوک تاریخی
گوشت گوسفند و گوشت گاو صاکی از آن است که باه ترتیاب دامناه    

، «قیمات صقیقای گوشات   »سهم تاریخی خاود متغیار یعنای   نوسانات 
« قیمت صقیقی دام زنده»، «های وارداتیشاخص قیمت صقیقی نهاده»

بیشاترین اثار را   « ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی»و در نهایت 
دارند. عالوه بر این، سهم تمام متغیرها در کز دوره مورد مطالعاه باه   

 کند. ورت سینوسی تغییر می

 

 
های وارداتی، شاخص قیمت حقیقی دام زنده و تجزیه تاریخی ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی، شاخص قیمت حقیقی نهاده -7شکل 

 شاخص قیمت حقیقی گوشت برای معادله انواع گوشت
Figur 7- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index 

of imported inputs, livestock real price index and meat real price index for the equation of meat types 
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 انواع گوشت قیمت حقیقی تغییرات از مختلف هایشوک دهندگیتوضیح سهم -1جدول 
Table 5- Share of explanation of Different shocks from Price changes of meat types 

 تجزیه واریانس مربوط به معادله انواع گوشت
The variance decomposition related to meat types equation 

ارزش افزوده حقیقی بخش 

 کشاورزی
The real value added of 

the agricultural sector 

اخص قیمت حقیقی ش

 های وارداتینهاده
The real price index of 

imported inputs 

شاخص قیمت حقیقی دام 

 زنده
Livestock real price 

index 

شاخص قیمت حقیقی 

 گوشت
Meat real price index 

 ساالنه()دوره 
Period (Annual) 

1.98 5.16 33.97 58.89 1 
3.26 17.89 22.03 56.81 2 
3.95 16.72 30.30 49.03 3 
4.58 17.25 30.86 47.31 4 
5.81 16.98 30.37 46.84 5 
5.77 18.09 30.13 46 10 

 تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت مرغ
The variance decomposition related to chicken meat equation 

بخش صقیقی ارزش افزوده 
 کشاورزی

The real value added of 

the agricultural sector 

های شاخص قیمت صقیقی نهاده
 وارداتی

The real price index of 

imported inputs 

 قیمت صقیقی مرغ زنده
Live chicken real price 

 مرغ قیمت صقیقی گوشت
Chicken meat real price 

 ساالنه،)دوره 
Period (Annual) 

0.05 9.33 8.22 82.39 1 
0.22 42.84 5.15 51.79 2 
0.38 48.70 5.92 45 3 
0.39 47.58 8.36 43.69 4 
0.61 47.31 8.53 43.55 5 
0.65 48.25 8.41 42.69 10 

 گوسفند گوشت معادله به مربوط واریانس تجزیه
The variance decomposition related to mutton equation 

بخش  صقیقیارزش افزوده 
 کشاورزی

The real value added of 

the agricultural sector 

های نهاده صقیقیشاخص قیمت 
 وارداتی

The real price index of 

imported inputs 

 گوسفند زنده صقیقیقیمت 
Live sheep real price 

 گوسفند گوشت صقیقیقیمت 
Mutton real price 

 ساالنه،)دوره 
Period (Annual) 

6.91 4.62 43.93 44.54 1 
6.05 8.52 37.29 48.14 2 
5.78 9.72 34.89 49.61 3 
6.12 9.82 34.65 49.41 4 
5.85 12.96 33.97 47.22 5 
5.79 14.49 33.57 45.98 10 

 گاو گوشت معادله به مربوط واریانس تجزیه
The variance decomposition related to beef equation 

بخش  صقیقیارزش افزوده 
 کشاورزی

The real value added of 

the agricultural sector 

های نهاده صقیقیشاخص قیمت 
 وارداتی

The real price index of 

imported inputs 

 گوساله زنده صقیقیقیمت 
Live calf real price 

 گاو گوشت صقیقیقیمت 
Beef real price 

 ساالنه،)دوره 
Period (Annual) 

10.13 12.79 19.09 58 1 
13.07 18.05 24.3 44.58 2 
12.47 21 23.81 42.74 3 
13.15 24.76 22.13 39.96 4 
12.88 26.06 21.71 39.35 5 
12.56 28.2 21 38.22 10 

 های پژوهشماخذ: یافته
Source: Research findings 
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قیمت حقیقی مرغ زنده و قیمت حقیقی های وارداتی، تجزیه تاریخی ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی، شاخص قیمت حقیقی نهاده -1شکل 

 گوشت مرغ برای معادله گوشت مرغ

Figur 8- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index 

of imported inputs, live chicken real price and chicken meat real price for chicken meat equation 
 

 
 گوسفند زنده و قیمت حقیقیهای وارداتی، قیمت نهاده حقیقیبخش کشاورزی، شاخص قیمت  حقیقیتجزیه تاریخی ارزش افزوده  -3 شکل

 گوشت گوسفند برای معادله گوشت گوسفند حقیقی

Figur 9- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index 

of imported inputs, live sheep real price and mutton real price for mutton equation 
 

 
وساله زنده و قیمت های وارداتی، قیمت حقیقی گتجزیه تاریخی ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی، شاخص قیمت حقیقی نهاده -11شکل 

 حقیقی گوشت گاو برای معادله گوشت گاو
Figur 10- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index 

of imported inputs, live calf real price and beef real price for beef equation 
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، نشان داد کاه  Wu and Xu, 2021یو )نتایح مطالعه وو و ایکس

مواد غذایی منفی در  متیقی روی محصوالت کشاورز دیتولاثر ارزش 
ی رو )سارمزرعه،  دیا تول مات یو ق دیا تول هاینهاده متیقصالی که اثر 

محصاوالت   دیا تولمواد غاذایی مثبات اسات. همچناین ارزش      متیق
ی کمترین اثر و خود قیمت مواد غذایی بیشاترین اثار را روی   کشاورز

قیمت مواد غذایی دارد. بنابراین نتایح مطالعه صاضر با نتایح مطالعه وو 
 ، مطابقت دارد. Wu and Xu, 2021یو )و ایکس
 

 شنهاداتگیری و پینتیجه

هاای قیمات اناواع    هدف از انجام این مطالعه شناساایی محارک  
اساتان   64در  Panel-SVAR گوشت در ایاران باا اساتفاده از مادل    

هاای  است. بادین منظاور اثار تکاناه     1682-88های کشور طی سال
شاخص قیمات  »، «ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی»متغیرهای 
قیمات  »و « کنجالاه ساویا،   هاای وارداتای )ذرت، جاو و   صقیقی نهاده

در چهاار  « صقیقی دام زنده )مرغ زنده، گوسفند زناده، گوسااله زناده،   
کانال )معادله، قیمت شامز شاخص قیمات اناواع گوشات )کاز باازار      

هاای  گوشت،، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو در قالب داده
تریس ما»صا ز از برآورد  نتایحپانلی استانی مورد بررسی قرار گرفت. 

نشان داد کاه هماه    Panel-SVARدر مدل « توابع واکنش بلندمدت
 ضرایب برآورد شده معنادار است. 
آنای نیاز نشاان داد کاه اوالً اثار       العماز نتایح صا از از عکاس  

شاخص »بر « ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی»های متغیر شوک
قیمات  »و « قیمت صقیقی گوشات گوسافند  »، «قیمت صقیقی گوشت
های سه متغیار  منفی است؛ در صالی که، اثر تکانه« صقیقی گوشت گاو

« قیمت صقیقی دام زنده»، «های وارداتیشاخص قیمت صقیقی نهاده»
روی قیمت صقیقی انواع گوشت مثبت « قیمت صقیقی گوشت»و خود 
تولیاد و   کااهش مطارح اسات کاه باا      ا زاین خرد در اقتصاد است. 

منفی باودن   .یابدمی افزایشعرضه با فرض ثابت بودن تقاضا، قیمت 
روی قیمات  « ارزش افزوده صقیقی بخاش کشااورزی  »های اثر شوک

و  د خاارد مطابقاات دارداقتصااا یا ااز اساسااانااواع گوشاات بااا ایاان 
های دهنده  حت نتایح این مطالعه است. در واقع افزایش هزینهنشان

های دامی، و نیاز عادم دسترسای    تولید )از جمله افزایش قیمت نهاده
شاود تاا   های کافی و در زمان مناسب آن سبب مای دامداران به نهاده

پارورش   تولید و پرورش دام زنده کاهش یابد. درنتیجه کاهش تولید و
بیشاترین و   شاود. ثانیااً  دام زنده سبب افزایش قیمت انواع گوشت می

کمترین تأثیرگذاری این متغیرها بین دوره اول تا دوره پنجم رخ داده و 
الگااوی تاثیرگااذاری آنهااا بااه  ااورت سینوساای اساات و بعااد از آن  

های ناشی از این متغیرها به  اورت تقریبااً ثابات و پایادار )باا      شوک
دهاد کاه اثار    یابند. این نتیجاه نشاان مای   وسان کم، ادامه میدامنه ن

های قیمت انواع گوشت در ایران ماداوم و  های ناشی از محرکشوک
پایدار است. عواملی مانند پراکنش نامناسب واصادهای پارورش دام و   

ها در مناطق مختلف کشور، وجود ساختار غیر رقابتی طیور و کشتارگاه
هااای خریااد و فااروش و طیااور، تنااوع روشدر بارایااابی  اانعت دام 
گردان در کاز  های دام و طیور، صضور فعال واسطهمحصوالت و نهاده

شود تا ساختار بازار کارایی الزم را نداشاته  زنجیره تولید و ... سبب می
های قیمتی به  ورت پایدار از سطوح پایین به ساطوح  باشد اثر شوک

 ساله ادامه یابد. 2ی  دوره  باالتر منتقز شود و اثر آن برای برای
نتایح صا ز از تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی نیز نشان داد که 

های مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانه
هاای وارداتای   های خود متغیار قیمات گوشات و قیمات نهااده     تکانه

ارد. این نتیجه بیشترین اثر را بر تغییرات قیمت انواع گوشت در ایران د
اناواع   متیبر ق یکشاورز تولیدات هایشوک ریثأتبیانگر آن است که 

وارد شاده باه    یهاا شاوک  اثار در مقابز  و است فینسبتاً ضع گوشت
، نقاش  هاا، )ابتادای دوره  مادت در کوتااه  ژهی، به ومتیکانال انتقال ق

 های مربوط به خود متغیر قیمات گوشات  تکانهاثر کنند. یم فایا یاتیص
انتظارات قیمتی، بزرگترین عامز در افازایش قیمات    دهد کهنشان می

یکی از عوامز مهمی است  انتظارات قیمتیانواع گوشت است. در واقع 
 انتظاارات قیمتای   دارد. هاا ای بر ساطح قیمات  تاثیر قابز مالصظه که

هاا  توانند بر بیشتر شادن رشاد قیمات   بیشتر جنبه رفتاری داشته و می
هاا و  طور ساده انتطارات تورمی، گرایش مردم به سیاسات  به بیفزایند.

روند متغیرها در آینده است و این باور، آثار خود را در رفتار صال افاراد  
تارین وااایفی   کنترل انتظارات قیمتی از مهم ،بنابراین .دهدنشان می

توجه داشته  به آنباید در صوزه دام و طیور گذار است که نهاد سیاست
های وارداتی بیشترین اثار  از قیمت خود گوشت، قیمت نهاده . بعدباشد

نارخ ارز یکای از عواماز مهام     را بر تغییرات قیمت انواع گوشت دارد. 
. باشاد بخش دام و طیاور مای   درهای وارداتی تاثیرگذار بر قیمت نهاده

ثبااتی و  بیعمدتاً وارداتی بوده و های تولید در بخش دام و طیور نهاده
باعاث  و در نتیجاه  ها قیمت نهادهنرخ ارز سبب رشد ی از نوسانات ناش
 گردد.انواع گوشت میقیمت  افزایش
 یتاالش بارا   ،انواع گوشت متیق شیغلبه بر افزا ی، براینبنابرا
توجاه   دیا و دولات با  بوده اثر کم دام و طیور دیتول یهاتیکنترل فعال

 ژهیا وباه  . داشاته باشاد   هاا مات یق یانتقال عمود رهیبه زنج یشتریب
مطابق گیرد. افزایشی به خود می روند انواع گوشت متیق ،که یهنگام
 یراه خاوب تاورمی  انتظاارات   تیری، ماد رمتو شیکنترل افزا دگاهیبا د
 استفاده است. عالوه بر این، نایرادر  انواع گوشت متیکاهش ق یبرا

زنجیره تولید، توزیاع و مصارف   کز  در مناسب صمایتی هایسیاست از
ا االح  گوشت از قبیز نظارت بار مراصاز تولیاد، توزیاع و مصارف؛      

هاای تولیاد   تأمین به موقاع نهااده   ؛متیکنترل ق به جایساختار بازار 
هاای دامای در داخاز کشاور؛     برای تولیدکنندگان؛ توسعه کشت نهاده
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کاافی و  فراهم کردن زمینه عرضه انواع گوشت در بازار بورس؛ توزیع 
پرداخت نقادی باه خانوارهاا و    کنندگان؛ در زمان مناسب برای مصرف

هاا و انفجارهاای   تولیدکنندگان انواع گوشت در هنگاام وقاوع شاوک   
 شود.پیشنهاد می قیمتی
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