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قيمت دوره گذشته . در مورد شير نيز نتايج مشابهي حاصل شد. كشش استكم واردات علوفه 
. شدشناخته گوشت مرغ نيز مؤثرترين عامل در افزايش عرضه گوشت مرغ در دوره بعد 

ترين عوامل با يك وقفه زماني و ميزان عرضه دان به ترتيب پر كشش مرغ تخمهمچنين قيمت 
عرضه گوشت ماهي نيز تابعي مستقيم از قيمت . مي باشند مرغ تخممؤثر بر افزايش عرضه 

ي در شيالت با يك وقفه زماني و عرضه دوره گذشته گذار سرمايهماهي، تعرفه واردات ماهي، 
حاصل از  يگفتني است نتايج كل. گوشت ماهي و تابعي معكوس از دستمزد نيروي كار است

استفاده در برنامه هاي  اعمال سناريوهاي مختلف در روند عرضه محصوالت پروتئيني، قابل
  . توسعه آتي در راستاي سياستگذاريهاي مناسب مرتبط با موضوع است

  

 JEL: Q18بندي  طبقه

  
  :كليدواژه ها

  عرضه، پروتئين حيواني، برنامه چهارم توسعه، ايران
  
  مقدمه

اي از محورهـاي اصـلي توسـعه و     دسترسي به غذاي كافي و مطلـوب و سـالمت تغذيـه   
و ارتبـاط آن بـا    انسانها، يادگيري كارايينقش تغذيه در سالمت، افزايش . سالمت جامعه است

توسعه اقتصادي طي تحقيقات وسيع جهاني به خصوص در بيست سال اخيـر بـا مبـاني علمـي و     
بنـابراين در بـين اولويتهـاي اهـداف توسـعه هـر كشـور،        . اسـت شواهد تجربي به اثبات رسـيده  

در سالهاي اخيـر عـالوه بـر امـوري     . اي برخوردار است دستيابي به امنيت غذايي از اهميت ويژه
مثل عرضه متناسب و سهولت تقاضا، مواردي مانند صنعتي كردن و تجاري كـردن سيسـتم غـذا    

همچنين، اخطار  .(Hoddinott, 1999) ه استنيز جزو سيستم امنيت غذايي كشورها قلمداد شد
ي غـذايي، سـالمت و كيفيـت غـذا بـا      تكنولوژيهـا  كارگيري بهدر امور زيست محيطي ناشي از 

  .(FAO, 2006; Frongillo, 1999)شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفته است 
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قــوانين عمــومي برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي، اجتمــاعي و   18مــاده  "و"طبــق بنــد 
افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصالح ساختار تغذيـه بـه نحـوي     فرهنگي،

، از اقـداماتي اسـت كـه    گرم افزايش يابد 29كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به 
بررسـي   .به مرحله اجـرا درآورد  آن را ،امنيت غذايي تأمين شده است در راستايدولت مكلف 

نشان مي دهد كه توليد مواد پروتئينـي مطـابق    81-1379ي سالهاد بخش كشاورزي طي عملكر
برنامه زمان بندي شده اين بخش بوده است، اما نگاهي به وضعيت عرضه سـرانه مـواد غـذايي و    

نشان مي دهد كه عرضه  80-1368ي سالهاانرژي طي  تأمينسهم گروه هاي مختلف غذايي در 
در سـالهاي   مـرغ  تخـم قند و شكر، حبوبات، سبزي و ميوه، گوشـت و  سرانه برنج، سيب زميني، 

، محصـوالت لبنـي در   مـرغ  تخـم اخير كاهش يافته و سهم انواع سبزي و ميوه، انواع گوشـت و  
هاي گياهي گندم بوده  فراوردهانرژي مربوط به  تأمينانرژي تغيير نكرده و بيشترين سهم  تأمين
  ). 1381، نوروزي و صميمي(است 

در ايران نشـان مـي دهـد كـه انـرژي حاصـل از        80-1368مطالعات انجام شده در دوره 
درصد از عرضه انرژي را در سال  10و  90هاي حيواني به ترتيب حدود  فراوردهمنابع گياهي و 

گرم بـوده كـه در    87همچنين متوسط عرضه پروتئين در دوره مذكور . كرده است تأمين 1380
هاي حيواني  فراوردهدرصد بقيه از  22آن از محصوالت گياهي و  درصد 78حدود  1380سال 
كفايـت مصـرف    نشـاندهنده مقايسه عرضه سرانه پروتئين و نيازمندي هاي آن . شده است تأمين

گـرم   5/17مقدار مصرف پروتئين حيـواني از  . بوده است) گياهي و حيواني(سرانه پروتئين كل 
 6/19يده و متوسط مصـرف آن طـي دوره مـذكور    رس 1380گرم در سال  22به  1368در سال 

نشان داد ) 1387(نتايج مطالعه جعفري و بخشوده ). 1383كيمياگر وهمكاران، (گرم بوده است 
كـالري مـورد نيـاز بـدن در وضـعيت       تأمينكه مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي از لحاظ 

شـكاف كمبـود كربوهيـدرات    دهـد،   مقايسه شاخصهاي محاسباتي نشان مـي . بهتري قرار دارند
مصرف زيـاد و بـاالتر از ميـزان حـداقل نيـاز       نشاندهندةنسبت به ساير شكافها بسيار كوچكتر و 

كـه بـه    را اين نتيجه، مسئله نبود فرهنگ صحيح تغذيه و استفاده از مواد خـوراكي . روزانه است
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در خانوارهـاي   لحاظ ارزش غذايي در رده پاييني قرار دارند، در مـورد مصـرف كربوهيـدرات   
شـكاف كمبـود پـروتئين نسـبت بـه سـاير شـكافها بسـيار بزرگتـر و          . دهد مورد مطالعه نشان مي

  .مصرف كمتر از ميزان حداقل نياز روزانه است نشاندهنده
براي بهبود وضعيت تغذيه و مشخصاً كالري و پروتئين مورد نياز جامعـه   سياستها كارايي

و  زيربنـايي از ديدگاه سياسي، تشخيص فوري و عوامل . اي محسوب مي شود كننده عامل تعيين
تشـديد فشـار تـورم و    . اين تشـخيص الزم اسـت   براساس سياستهابنيادي ناامني غذايي و تدوين 

. زنـد  كاهش قدرت خريد به عدم تعادل در بين مصرف گروه ها و طبقات اجتمـاعي دامـن مـي   
هـاي   مطالعـات گذشـته و نيـز داده   . تبنابراين، مشكل تنها عدم كفايت عرضة مواد غـذايي نيسـ  

آماري مربوط به وضعيت تغذيه در كشور حاكي از آن است كه الگوي توزيع درآمد و به تبـع  
در ترتيـب انـواع مـواد     تـوجهي  قابـل آن وضعيت تغذيـه در كشـور نامتعـادل اسـت و تغييـرات      

ه در خـور  نكت. خوراكي در الگوي مصرف خانوارهاي شهري و روستايي صورت پذيرفته است
هـا  ، سـبزيها و ميـوه  چربيهـا و  روغنهاتوجه اين است كه در ايران انرژي عمدتاً از طريق غالت، 

هاي حيواني و به طور عمده گوشت قرمز و لبنيات، به دليـل مشـكالت    فراوردهشود و مي تأمين
وسـتايي  در مناطق ر ويژه بهاند به طوري كه مصرف آنها  متعدد نقش كمتري در اين زمينه داشته

كـه   طـور  همـان بـه عبـارتي   . درآمد در سطح حداقل و نامطلوب بوده اسـت  و در گروه هاي كم
داشتند، در ايران سياست كشاورزي وجـود دارد، امـا    تأكيدبر آن ) 1383(كيمياگر و همكاران 

   .كشور فاقد سياست غذايي است
بـه دو دسـته   ي صورت گرفته جهـت برقـراري امنيـت غـذايي     سياستگذاريها طوركلي به

  :شوند  مي تقسيم
وزارت كشاورزي متولي امر توليد است و از جمله ايـن  : ي توليد و بازاريابيسياستها. 1
دار امــر  وزارت بازرگـاني عهــده . گســترش تكنولـوژي اســت  و قيمتگـذاري ، سياســت سياسـتها 

 عهـده دارد ه ببازاريابي است كه وظيفه كنترل عرضه و بازار را از طريق بهبود نظام بازاررساني 

  ).1377نجفي، (
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درمـان   متولي اين امر وزارت بهداشـت و : اي ي مصرف غذا و سالمت تغذيهسياستها .2
پـذير،   اي از اقشـار آسـيب   باشد كه در اين راستا پنج كميته دسترسي به غذا، حمايـت تغذيـه   مي
 اعطـاي . نـد فعاليـت دار  اسـتانها سازي در سطح  سالمت، ايمني غذا و آموزش و فرهنگ يارتقا
هـاي مبـارزه و پيشـگيري بـا اخـتالالت       و برنامه سازي  هاي ايمن هاي غذايي، اجراي برنامه يارانه

   .ستسياستهافقر آهن از جمله اين ناشي از  خوني كمناشي از كمبود يد و 
براي اينكه هدفهاي امنيت غذايي و تغذيه مناسب عملـي شـود بايـد در كشـور سياسـت      

دهــد كــه  مــروري بــر عملكــرد بخــش غــذا در ايــران نشــان مــي . شــدغــذايي وجــود داشــته با
ي سياسـتها كـه تـدوين    گيـرد در حـالي   در بخش كشاورزي صـورت مـي   عمدتاً سياستگذاريها

عمـده   امنيـت غـذايي اسـت و در ايـن زمينـه خـأل       تأمينهاي اساسي  غذايي يكي از پيش شرط
بازاريابي، مصرف و سالمت وجـود  همچنين هماهنگي و ارتباط منطقي ميان توليد، . وجود دارد

   ).1377ويان و رشتي، ژپ(دندار تأكيدبر حوزه توليد غذا  عمدتاًي كشاورزي سياستهاندارد و 
ي ذيربط درجهت افزايش ارگانهاي صورت گرفته به وسيله تالشها رغم عليكلي طور به

ما بـه لحـاظ    دركشوربهبود وضعيت تغذيه افراد جامعه، سبد غذاي خانوار  سطح عرضه سرانه و
 تأمـل دارد و بـا وجـود افـزايش قابـل      تـوجهي  قابلكيفي با استانداردهاي جهاني فاصله  كمي و

ي اتخاذ شـده  سياستهاسطح عرضه مواد غذايي، تقاضاي مواد غذايي كماكان مسئله دار است و 
مطالعـة   اسبراسـ . مورد نظر را در سمت تقاضاي كاالهاي غذايي داشته باشد تأثيرنتوانسته است 

اي ايران به حسـاب   ترين مشكالت تغذيه ، سوء تغذيه پروتئين از عمده)1379(بخشي و چيذري 
-علل مؤثر در بروز اين پديده با توجه به تنوع وضعيت اكولوژيك و مسـائل اقتصـادي  . آيد مي

نكته مهم اين است كـه سـوء تغذيـه    . اجتماعي موجود در كشور در نقاط مختلف متفاوت است
نيازهاي اساسي آنان  تأميندرآمد است و در اغلب كشورهاي جهان سوم  گروه هاي كم مشكل

دينـي  ). 1373قاسـمي،  (اهميت اساسي ندارد، زيرا اين گروههـا قـدرت سياسـي كـافي ندارنـد      
ي برابري نشان داد با اينكه شاخص كلي امنيـت غـذايي   شاخصهابا استفاده از ) 1383(تركماني 

است، اما نابرابري بسـيار در توزيـع درآمـد و مصـرف در جامعـه وجـود        در ايران بيش از واحد
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محيطـي بسـيار    از خانوارهـا در ايـران در شـرايط زيسـت      تـوجهي  قابـل دارد؛ به عبارتي درصـد  
  .برند نامناسب به سر مي

با عنايت به سهم باالي واردات مواد غذايي از كل واردات كشور، معضالت موجود در 
توزيع مواد غذايي و عدم هماهنگي بين الگوهاي توليـد و مصـرف مـواد     خصوص نظام توليد و

ي كشـاورزي، غـذايي و صـنعت در جهـت افـزايش مصـرف       سياستهاغذايي، ضرورت بررسي 
گرم در پايان برنامه چهارم توسعه به منظور نحوه تنظيم آنها بيش از  29سرانه پروتئين حيواني به 

ود مسـائل مبتالبـه عرضـه و تقاضـاي مـواد غـذايي در       از اين رو، بـا وجـ  . شود پيش احساس مي
ي مناسب كشاورزي، غـذايي و صـنعت در   سياستهانحوه تنظيم  هدف اصلي اين تحقيقجامعه، 

گـرم در پايـان    29بـه   1380گـرم در سـال    22جهت افزايش مصرف سرانه پروتئين حيـواني از  
عـه بررسـي كفايـت عرضـه     بر ايـن اسـاس هـدف كلـي ايـن مطال     . برنامه چهارم توسعه مي باشد

در اين راستا توابع . محصوالت پروتئين حيواني در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه مي باشد
شد و نتايج مورد تحليل قـرار   براورد مرغ تخمعرضه گوشت قرمز، شير و ماهي، گوشت مرغ و 

توليد و عرضـه  نتايج به دست آمده، سياستها و راهكارهاي افزايش  براساسگرفت و در نهايت 
 .ارائه گرديدبه منظور برطرف نمودن شكاف موجود پروتئين حيواني 

  
  روش تحقيق

بيني ميزان عرضـه   در اين مطالعه با در نظر گرفتن مباني نظري و هدف مطالعه يعني پيش
محصوالت حاوي پروتئين حيواني، در طول برنامـه چهـارم توسـعه و بـه منظـور بررسـي ميـزان        

توابع عرضه گوشت قرمز، شير و مـاهي   ،برنامهاين عرضه محصوالت پروتئيني حيواني در طول 
براسـاس تئـوري،   (مرغ با استفاده از تصريح الگـوي عرضـه    مرغ و تخمو سيستم عرضه گوشت 

) الگـوي زلنـر  ) (SURE(و روش رگرسيونهاي بـه ظـاهر نـامرتبط    ) پيشينه پژوهش و مشاهدات
سپس براساس اين براوردها، عرضه محصـوالت پروتئينـي دام و طيـور بـراورد و در     . براورد شد

  .بيني شد ن محصوالت پيشنهايت براساس اين براورد، ميزان عرضه اي
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ــارانش     ــاني و همك ــد كميج ــادي مانن ــات زي ــانيو ) 1381(در مطالع ــاجي و هژبركي ح
ــد ــفيعي )1381(احمـــ ــيلي )1382(، شـــ ــارانش و  (Mythili,2006)، ميســـ ــو و همكـــ   مـــ

 (Moe and et al., 2007) در اين مطالعه براسـاس آنچـه   . اقدام به براورد تابع عرضه شده است
در مشاهدات، پيشينه پژوهش و تئوري مشاهده مي شود، توابـع عرضـه گوشـت قرمـز، مـاهي و      

  :كارگيري روش حداقل مربعات معمولي به صورت زير براورد شده است شير با به
nkvSTaIPITaPS tktktktktktt ,...,2,1,054321 =++++++= −−−−− ββββββo  

قيمت نهاده،  PIتعرفه واردات محصول،  Taقيمت محصول،  Pعرضه محصول،  Sكه در آن 
TaI  تعرفه واردات نهاده وk به عبارت ديگر عرضه هر يك از محصوالت . تعداد وقفه مي باشد

قيمت نهاده، تعرفه  ،محصول پروتئيني دام و طيور تابعي از قيمت محصول، تعرفه واردات
  . شده است براوردواردات نهاده و ميزان عرضه نهاده 

نيز به صورت زير صورت  مرغ تخمتصريح الگوي زلنر در مورد عرضه گوشت مرغ و 
  :گرفته است

tktktktktktt

tktktktktktt

SETaIEPIETaEPESE
nkuSHTaIHPIHTaHPHSH

εββββββ
ββββββ

++++++=
=++++++=

−−−−−

−−−−−

54321

54321 ,...,2,1,0

o

o

  
  .مرغ مي باشد تخمنشاندهنده  Eگوشت مرغ و نشاندهنده  Hدر مدل فوق 

به منظور اطمينان از وجود رابطه همگرايي بين متغيرهاي مورد نظر در هر يك از توابع 
عرضه ابتدا آزمون پايايي براي هر يك از متغيرها انجام شد و پس از اثبات ناپايايي متغيرها، با 

گرنجر آزمون پايايي جمالت خطاي هر يك از توابع به منظور بررسي  –استفاده از روش انگل 
آنگاه با اطمينان از وجود رابطه همگرايي . رابطه همگرايي ميان متغيرها صورت گرفتوجود 

بين متغيرهاي توابع عرضه، ساير آزمونهاي مربوط به صحت نتايج حاصله و نوع تابع از قبيل 
آزمون خطاي تصريح رمزي و آزمون همبستگي پياپي بروش ـ گادفري، روش رگرسيونهاي 

  .نيز مورد بررسي قرار گرفت Fو  2Rمعين و آماره هاي 
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همچنين با توجه به اينكه متغيرهاي مذكور در هر يك از معادالت از واحد يكساني 
 ،شده در هر يك از معادالت براوردبرخوردار نمي باشند، بايستي به منظور تفسير ضرايب 

به منظور محاسبه كشش مربوط به هر متغير از تعريف  .كشش مربوط به هر متغير محاسبه شود
مربوط به كشش كه عبارت از درصد تغيير در متغير وابسته به ازاي يك درصد تغيير در متغير 

به بيان ديگر براي محاسبه كشش مربوط به هر متغير از رابطه زير  .مستقل است، استفاده شد
  :بهره گرفته شده است

  

 تايل نابرابري ضريب شاخص از پيش بيني الگوها، قدرت بررسي همچنين به منظور

  است كه اين ضريب به صورت ذيل قابل محاسبه شده استفاده زا درون متغيرهاي براي
  :مي باشد

U
∑ ⁄

∑ y ⁄ ∑ y ⁄
        1, 2, … ,  

، باشد مطلوبانجام شده مناسب و  بيني چنانچه پيش. مي باشدبيني  دوره پيش jكه در آن 
و خطا در انعكاس ) UM(و سهم تورش  باشد مينزديكتر  صفربه عدد  )U( شاخص تايل
براورد در نسبتهاي  تورشِ كوچك است، بنابراين بايستي بخش زيادUS( (پراكندگي 

بيني مناسب، بايد ميانگين و واريانس به عبارت ديگر در يك پيش. كوواريانس متمركز شود
بيني به ترتيب فاصله كمتري با ميانگين و واريانس سريهاي واقعي داشته باشند و بيشتر پيش

ن با استفاده تواخوبي برازش را مي .مند تخصيص يابندبيني به خطاهاي غير نظامخطاهاي پيش
  .نموداز ابزار نموداري نيز مشاهده 

گوشت قرمز، (عرضه هر يك از محصوالت پروتئيني دام، طيور و ماهي  براوردپس از 
الي ـ كه از برخي سناريوهاي مختلف احتم گيري با بهره) و ماهي مرغ تخمشير، گوشت مرغ، 

رخ دهد ـ عرضه هر يك ) چهارمدر اين مطالعه برنامه (توسعه هاي ممكن است در طول برنامه
هاي انجام شده براوردبه عبارت ديگر . شد بيني پيشچهارم توسعه از محصوالت در طول برنامه 
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 براورداين امكان را فراهم مي آورند كه بتوان با استفاده از ضرايب  1383-1368در طول دوره 
شده در هر تابع، مقدار عرضه را با فرض عدم رخداد شكست ساختاري در طي دوره مورد نظر 

  .نمودبيني  پيش
آمار و اطالعات مورد نياز براي انجام اين مطالعه كه در برگيرنده اطالعات سري زماني 

مي باشد، عمدتاً از سالنامه هاي آماري كل كشور، آمارنامه كشاورزي كل  1368-1383
 هاي اينترنتيپايگاه، كتابهاي ساالنه مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، كشور

ها و عمليات براوردبه منظور انجام . سازمان جهاد كشاورزي و مركز آمار ايران جمع آوري شد
 .مورد استفاده قرار گرفت Eviews 4.0نرم افزاري  آماري مختلف، بسته

  
  نتايج و بحث

ن عرضه محصوالت پروتئيني دام و طيور در طول برنامه چهارم به منظور بررسي ميزا
 براورد مرغ تخمتوسعه، توابع عرضه گوشت قرمز، شير و ماهي و سيستم عرضه گوشت مرغ و 

، 1اطالعات ارائه شده در جدول  براساس. 1ارائه شده است 4الي  1شد كه نتايج آن در جداول 
تابعي از قيمت گوشت قرمز با يك وقفه زماني،  ،الگوي پيشنهادي براساسعرضه گوشت قرمز 

تعرفه واردات گوشت قرمز با يك وقفه زماني، عرضه گوشت قرمز با يك وقفه زماني، ميزان 
بر اين اساس ـ . عرضه علوفه، تعرفه واردات علوفه و قيمت علوفه با يك وقفه زماني مي باشد

درصد افزايش تعرفه  10گذشته و درصد افزايش قيمت علوفه در دوره  10مطابق انتظار ـ 
از طرف . درصد كاهش مي دهد 06/0و  03/0واردات علوفه به ترتيب عرضه گوشت قرمز را 

                                                            
يادآور مي شود كه در اين مطالعه با توجه به اينكه انجام بررسي در سطح متغيرها، هدف بررسي بوده است و . 1

 –ل پس از انجام آزمونهاي مختلف ناپايايي سريها و وجود ريشه واحد در آنها به اثبات رسيد از آزمون انگ
ذكر اين . گرنجر تعميم يافته براي همجمعي استفاده شد كه نتايج آن در ادامه هر يك از جداول ارائه شده است

نكته نيز ضروري است كه در انتخاب مناسبترين الگو، از ميان الگوهاي مختلف براورد شده، عالوه بر در نظر 
براي معنيداري متغيرها، تطابق با تئوري،  t گرفتن آماره هاي مختلف نشاندهنده خوبي برازش شامل آزمون

  .گرفته شده است بيزين نيز بهره –، ضريب نيكويي برازش و غيره از معيارهاي آكائيك و شوارتز Fآزمون 
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درصد افزايش در قيمت دوره گذشته گوشت قرمز، تعرفه واردات گوشت قرمز در  10ديگر، 
، 2/0ش دوره گذشته، عرضه علوفه و عرضه گوشت قرمز در دوره گذشته به ترتيب باعث افزاي

بنابراين مشاهده مي شود كه كليه . درصدي عرضه گوشت قرمز خواهد شد 8/6و  4/1، 2/0
  .گذار مي باشندتأثيرعوامل مذكور به گونه اي كم كشش بر عرضه گوشت قرمز 

   تابع عرضه گوشت قرمز براورد نتايج. 1جدول 
 متغير ضريب  tآماره  كشش

 ثابت 509/112* 041/2 ـــ

)تومان/كيلوگرم) (با يك وقفه زماني(قيمت گوشت قرمز 011/0*** 204/3 022/0
 )درصد) (با يك وقفه زماني(تعرفه واردات گوشت قرمز 437/3 544/0 022/0

 )تومان/كيلوگرم) (با يك وقفه زماني(قيمت علوفه -050/0** -320/2 -003/0

 )درصد(تعرفه واردات علوفه -492/0 -378/0 -006/0

 )هزار تن(ميزان عرضه علوفه 009/0* 97/1 142/0

 )با يك وقفه زماني(عرضه گوشت قرمز  701/0***  407/3 685/0
   سطح معنيداري مقدار آماره  آزمون

F 86/47  )01/0<(  ***:درصد1در سطحمعنيداري 
R2  64/0  - **:درصد5در سطحمعنــيداري 

Jarque-Bera stat 75/0  69/0  

  درصد 10در سطح  معنــيداري*: 
White 

Heteroscedasticity 
60/12  33/0  

Breusch-Godfrey 

(LM) (F-Stat) 
92/9  24/0  

 

U=    UM=   US= 950/0 UC= 
ADF Test 

Statistic of 

Residuals 

  وجود رابطه همگرايي  033/0  -91/2

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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با  بيني پيشبررسي قابليت انجام  شده و مقادير واقعي و براوردبه منظور مقايسه مقادير 
شده عرضه گوشت قرمز در مقابل مقادير  براوردشده، مقادير  براورداستفاده از تابع عرضه 

   .ارائه شده است 1واقعي عرضه گوشت قرمز رسم شدند كه در نمودار 
   

  شده گوشت قرمز براوردمقايسه عرضه واقعي و . 1نمودار 
شده گوشت قرمز تا حد قابل قبولي  براوردهمان گونه كه مشاهده مي شود، عرضه 

به عبارت ديگر مقادير . مي باشد 1383-1368بيانگر مقادير واقعي عرضه در طول دوره 
شده را  براوردتوان عرضه شده به قدري كوچك هستند كه مي براوردباقيمانده هاي تابع عرضه 

  .كاس مناسبي از عرضه واقعي دانستانع
شد كه نتايج  براوردنيز توسط الگوي پيشنهادي  1383-1368عرضه شير در طي دوره 

مطابق اين جدول، عرضه شير تابعي مستقيم از قيمت شير با . ارائه شده است 2آن در جدول 
رضه شير با يك يك وقفه زماني، تعرفه واردات شير، ميزان عرضه علوفه با يك وقفه زماني و ع

وقفه زماني و تابعي معكوس از تعرفه واردات علوفه با يك وقفه زماني و قيمت علوفه با يك 
  عرضه شير به گونه اي كم كشش به هر يك از متغيرها واكنش نشان. وقفه زماني است

عرضه شير در دوره گذشته ـ كه بيشترين كشش را به  درصد افزايش 10طوري كه  دهد، بهمي
تابع  براساس. درصد عرضه شير را افزايش خواهد داد 4/4خود اختصاص داده است ـ تنها 

درصد افزايش قيمت شير در دوره گذشته، تعرفه واردات شير و ميزان  10شده،  براوردعرضه 
درصد  10عرضه شير را افزايش و  02/0و  08/0، 8/1عرضه علوفه در دوره گذشته به ترتيب 
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 25/0و  18/0افزايش قيمت دوره گذشته علوفه، تعرفه واردات علوفه در دوره گذشته به ترتيب 
  .عرضه شير را كاهش مي دهند

  تابع عرضه شير براوردنتايج . 2جدول 
 كشش  tآماره  ضريب متغير

 ـــ 670/32 464/2144*** ثابت

 180/0 938/35 757/8*** )تومان/كيلوگرم) (با يك وقفه زماني(قيمت شير 

 008/0 763/14 980/1*** )درصد(تعرفه واردات شير 

 -018/0 -121/8 -916/1*** )تومان/كيلوگرم) (با يك وقفه زماني(قيمت علوفه 

 -025/0 -440/28 -019/14***  )درصد) (با يك وقفه زماني(تعرفه واردات علوفه 

 002/0 580/0 001/0 )هزار تن() با يك وقفه زماني(ميزان عرضه علوفه 

 442/0 449/25 459/0*** )با يك وقفه زماني(عرضه شير 

  سطح معنيداري  
مقدار 
  آماره

  آزمون

 F  2/101581  )>01/0(  درصد 1در سطح  معنيداري: ***

  

-  87/0  R2  

76/0 54/0  Jarque-Bera stat 

33/0  67/13  
White 

Heteroscedasticity 

57/0  60/0  
Breusch-

Godfrey (LM) 

(F-Stat) 

  UC=  005/0 US=    UM=  
 

U=  

  -45/3  014/0  وجود رابطه همگرايي
ADF Test 

Statistic of 

Residuals 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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همچنين بررسي قابليت انجام  شده و مقادير واقعي و براوردجهت مقايسه مقادير  
ي در مقابل مقادير براوردشده، مقادير عرضه شير  براوردبا استفاده از تابع عرضه  بيني پيش

مطابق نمودار، عرضه . به تصوير كشيده شده است 2واقعي عرضه شير رسم شدند كه در نمودار 
نزديك  1383-1368دوره  در طولآن مقادير واقعي به شده شير تا حد بسيار قابل قبولي  براورد
  ي بسيار كوچك هستند بهبراوردبه عبارت ديگر مقادير باقيمانده هاي تابع عرضه . است
  .شده را انعكاس بسيار مناسبي از عرضه واقعي دانست براورداي كه مي توان عرضه گونه

  

  شده شير براوردمقايسه عرضه واقعي و . 2نمودار 
در ) مرغ تخمگوشت مرغ و (سيستم عرضه محصوالت پروتئيني طيور  براوردنتايج 

شود كه مطابق انتظار عرضه گوشت مرغ تابعي مستقيم از مشاهده مي. آمده است 3جدول 
قيمت گوشت مرغ با يك وقفه زماني و تعرفه واردات گوشت مرغ و ميزان عرضه دان و نيز 

ي گوشت مرغ براوردونه كه در تابع عرضه همان گ. تابعي معكوس از تعرفه واردات دان است
مشاهده مي شود، قيمت دوره گذشته گوشت مرغ مؤثرترين عامل در افزايش عرضه گوشت 

درصد افزايش قيمت دوره گذشته  10شده است به گونه اي كه  براوردمرغ در اين دوره 
افزايش درصد  10همچنين . دهددرصد افزايش مي 8/3گوشت مرغ، عرضه آن را در حدود 

 05/0درصد و  2/2عرضه دان و تعرفه واردات گوشت مرغ به ترتيب عرضه اين محصول را 
درصد افزايش تعرفه واردات دان، حدود  10اين در حالي است كه . درصد افزايش خواهد داد

  .درصد عرضه گوشت مرغ را كاهش مي دهد 5/0
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  )مرغ تخممرغ و گوشت (سيستم عرضه محصوالت پروتئيني طيور  براورد. 3جدول 
 عرضه گوشت مرغ تابع

 متغير ضريب  tآماره  كشش

 ثابت  386/347**** 645/9 ـــ

381/0 974/3 ****404/0 
) با يك وقفه زماني(قيمت گوشت مرغ 

 )تومان/كيلوگرم(

 )درصد(تعرفه واردات گوشت مرغ 227/0 179/0 005/0

 )درصد(تعرفه واردات دان -709/17**** -054/3 -048/0

 )هزار تن(ميزان عرضه دان 155/0** 807/1 222/0

  سطح معنيداري  مقدار آماره  آزمون
ADF Test statistic 

of Residuals 
  وجود رابطه همگرايي  012/0  -660/2

 

U=    000/0 Um=   000/0 Us=   999/0 Uc= 

 مرغ عرضه تخم تابع

 متغير ضريب  tآماره  كشش

 ثابت 971/386**** 694/11 ـــ

 )تومان/كيلوگرم) (با يك وقفه زماني(مرغتخمقيمت  610/0**** 572/2 388/0

 )درصد(مرغتخمتعرفه واردات 239/0 417/0 009/0

 )تومان/كيلوگرم) (با يك وقفه زماني(قيمت دان -942/2**** -643/3 -460/0

 )درصد) (زمانيبا يك وقفه(تعرفه واردات دان -551/7* -120/1 -029/0

 )هزار تن(ميزان عرضه دان 155/0** 700/1 314/0

  سطح معنيداري  مقدار آماره  آزمون
ADF Test Statistic of 

Residuals 
 همگراييوجود رابطه  092/0  -749/2

 

/0  U=   000/0 Um=   04/0 Us=      Uc= 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  درصد 1، 10، 20در سطح  معنــيداري به ترتيب ***، **، *
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نيز همان گونه كه انتظار مي رود قيمت  مرغ تخمشده براي عرضه  براورددر تابع 
و ميزان عرضه دان به گونه اي مثبت و  مرغ تخمبا يك وقفه زماني، تعرفه واردات  مرغ تخم

ه اي منفي بر عرضه قيمت دان با يك وقفه زماني و تعرفه واردات دان با يك وقفه زماني به گون
با يك  مرغ تخمدر اينجا نيز ـ مانند تابع عرضه گوشت مرغ ـ قيمت . اثر مي گذارند مرغ تخم

 مرغ تخموقفه زماني و ميزان عرضه دان به ترتيب پر كشش ترين عوامل مؤثر بر افزايش عرضه 
 مرغ تخمعرضه درصد افزايش در هر كدام از اين عوامل به ترتيب  10مي باشند به گونه اي كه 

درصد افزايش تعرفه واردات  10درصد افزايش خواهد داد، در حالي كه  1/3و  9/3 را
درصد  10از طرف ديگر، . درصد افزايش مي دهد 09/0عرضه اين محصول را تنها  مرغ تخم

افزايش قيمت دان با يك وقفه زماني و تعرفه واردات دان با يك وقفه زماني به ترتيب عرضه 
  .درصد كاهش خواهند داد 3/0درصد و  6/4را  مرغ تخم

همچنين بررسي قابليت انجام  شده و مقادير واقعي و براوردبه منظور مقايسه مقادير 
 مرغ تخمشده، مقادير عرضه گوشت مرغ و  براوردبا استفاده از سيستم عرضه  بيني پيش

 3كه در نمودارهاي رسم شدند مرغ تخمي در مقابل مقادير واقعي عرضه گوشت مرغ و براورد
به ميزان  مرغ تخمشده گوشت مرغ و  براوردبر اين اساس، عرضه . نشان داده شده است 4و 

   1383-1368مقادير واقعي عرضه در طول دوره  نشاندهندهدرخور توجه و قابل قبولي 
شده تا اندازه اي كوچك  براوردبه عبارت ديگر مقادير باقيمانده هاي سيستم عرضه . مي باشند

شده را بازتابهاي مناسبي از عرضه واقعي هر يك از  براوردهستند كه مي توان توابع عرضه 
  .محصوالت تلقي نمود

  
  



  74شماره   نوزدهم،سال  –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۲۳۶ 

  

  
  شده گوشت مرغ براوردمقايسه عرضه واقعي و . 3نمودار 

  

  

  
  مرغ تخمشده  براوردمقايسه عرضه واقعي و . 4نمودار 

  
عرضه گوشت ماهي . ارائه شده است 4عرضه گوشت ماهي در جدول  تابع براوردنتايج 

گذاري در شيالت با يك وقفه زماني تابعي مستقيم از قيمت ماهي، تعرفه واردات ماهي، سرمايه
  . و عرضه دوره گذشته گوشت ماهي و نيز تابعي معكوس از دستمزد نيروي كار است
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  تابع عرضه گوشت ماهي براوردنتايج . 4جدول 

 كشش  tآماره  ضريب متغير

 ـــ 504/1 95/104* ثابت

 311/0 420/2 012/0*** )تومان/كيلوگرم(قيمت ماهي

 030/0 252/1 622/0* )درصد(تعرفه واردات ماهي

با يك وقفه (ي در شيالت گذار سرمايه

 )ميليارد ريال) (زماني
578/12 444/0 004/0 

/ نفر) (با يك وقفه زماني(دستمزد نيروي كار 

 )تومان
**007/0- 048/2- 373/0- 

 722/0 341/3 712/0**** )هزار تن) (با يك وقفه زماني(عرضه ماهي

  آزمون  مقدار آماره سطح معنيداري 

 F  97/17 )>01/0( درصد1در سطحمعنيداري: ****

  R2  91/0 - درصد5در سطحمعنيداري: ***

 Jarque-Bera stat  85/0 65/0 درصد10در سطحمعنــيداري **:

 20) "تقريبا(در سطح  معنــيداري: *

 درصد
22/0  12/13  White Heteroscedasticity 

  18/0  45/3  
Breusch-Godfrey (LM) 

(F-Stat) 

929/0=Uc 070/0=Us 000/0  =Um 010/0  =U 

  -97/3  004/0  وجود رابطه همگرايي
ADF Test Statistic of 

Residuals

  هاي تحقيق يافته: مأخذ



  74شماره   نوزدهم،سال  –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۲۳۸ 

درصد  1/3درصد افزايش قيمت ماهي، عرضه گوشت ماهي را  10بر اين اساس، 
ي دوره گذار سرمايهدرصد افزايش تعرفه واردات ماهي،  10همچنين . افزايش خواهد داد

درصد  2/7و  04/0، 3/0گذشته شيالت و عرضه دوره گذشته ماهي به ترتيب عرضه ماهي را 
درصد افزايش دستمزد دوره گذشته نيروي كار، عرضه  10از طرف ديگر . افزايش خواهند داد

   .درصد كاهش خواهد داد 7/3ماهي را 
ي با مقادير واقعي عرضه براوردمقايسه اي بين مقادير عرضه گوشت ماهي  5در نمودار 

   .ورد شده دارداقبول الگوي بر كه نشان از دقت قابل گوشت ماهي صورت گرفته است

 شده گوشت ماهي براوردمقايسه عرضه واقعي و . 5نمودار 

  بيني عرضه محصوالت پروتئيني در طول برنامه چهارم توسعه  پيش
گيري از  پس از براورد عرضه هر يك از محصوالت پروتئيني دام، طيور و ماهي، با بهره

احتمالي ـ كه ممكن است در طول برنامه چهارم توسعه رخ دهد ـ برخي سناريوهاي مختلف 
به عبارت ديگر براوردهاي . بيني شد عرضه هر يك از محصوالت در طول اين برنامه پيش

اين امكان را فراهم مي آورند كه بتوان با استفاده از  1383-1368انجام شده در طول دوره 
را با فرض عدم رخداد شكست ساختاري در طي  ضرايب براورد شده در هر تابع، مقدار عرضه

  .بيني نمود دوره مورد نظر پيش
راهبرد مختلف احتمالي در طي برنامه چهارم توسعه  10از  گيري در اين راستا با بهره

شده عرضه  بيني پيشمقادير  براساسشد و سپس  بيني پيشابتدا ميزان عرضه نهاده علوفه و دان 
علوفه و دان و همچنين ساير نهاده هاي تعيين كننده تابع عرضه هر يك از محصوالت پروتئيني 
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دام و طيور، ميزان عرضه داخلي هر يك از اين محصوالت در طي برنامه چهارم توسعه 
مورد توجه قرار  بيني پيشبديهي است كه سناريوهاي مختلفي را مي توان براي . شد بيني پيش
و اين پژوهش ـ به منظور اجتناب از زياده گويي ـ از ميان بي نهايت سناريوي مختلف داد 

اما چنانچه شرايط خاص ديگري . سناريوي احتمالي زير اكتفا نموده است 10تنها به  احتمالي
مدنظر باشد مي توان با تغيير در سناريوهاي پيشنهادي، ميزان عرضه را با توجه به سناريوي 

  .كرد يبين پيشجديد 
در قالب هر يك از سناريوهاي پيشنهادي، يادآوري  بيني پيشپيش از انجام عمليات 

  : فروض زير به صورت ضمني لحاظ شده است 10-1شود كه در كليه راهبردهاي  مي
  .درصد افزايش مي يابد 10دستمزد نيروي كار ساالنه  -
  .درصد افزايش مي يابد 12قيمت تضميني گندم ساالنه  -
  .به طور متوسط در كشور خشكسالي رخ نخواهد داد بيني پيشطي دوره در  -
 .روند سطح زير كشت محصوالت طي سالهاي اخير ادامه خواهد داشت -

با در نظر گرفتن اين فروض ضمني در كليه راهبردها و فروض خاص هر راهبرد، 
 1388-1384ي سالهابراي هر يك از  مقادير عرضه هر يك از محصوالت به صورت مجزا

براي مثال در . ارائه شده است 9تا  5شد كه نتايج آن براي هر محصول در جداول  براورد
درصدي قيمت هر يك از  10عرضه گوشت قرمز، ابتدا با افزايش  بيني پيشراهبرد اول 

درصدي تعرفه واردات هر يك از اين  5محصوالت علوفه اي ـ به گونه اي مجزا ـ و افزايش 
به صورت مجزا ـ و همچنين در نظر گرفتن فروض مذكور در باال، مقادير عرضه  محصوالت ـ

 10شده علوفه و  بيني پيشسپس با استفاده از اين مقدار . شد بيني پيش 1384علوفه در سال 
 درصد افزايش قيمت 10درصد افزايش تعرفه واردات علوفه،  5درصد افزايش قيمت علوفه، 

تعرفه واردات گوشت قرمز، ميزان عرضه گوشت قرمز در  درصد افزايش 5 گوشت قرمز و
صرف نظر از مقادير كمي به دست آمده در . شد بيني پيشهزار تن  560/966برابر  1384سال 

راهبردهاي مختلف، روند تغييرات عرضه محصوالت پروتئيني شامل گوشت قرمز، گوشت 
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مختلف در قيمت نهاده ها و  در هر راهبرد بر اثر اعمال تغييرات مرغ تخمسفيد، شير و 
هر  تأثيرمحصوالت مذكور و همچنين تعرفه واردات نهاده ها و اين محصوالت و نيز نحوه 

كدام از اين راهبردها در عرضه محصوالت، در برنامه هاي آتي توسعه و اتخاذ استراتژي 
ه پروتئين در ميزان سران تأمينمناسب در راستاي نيل به اهداف مورد نظر در برنامه در خصوص 

 .دسترس هر فرد از اهميت ويژه اي برخوردار است

 1385و به تبع آن، ميزان عرضه گوشت در سال  1385همين روند در مورد علوفه سال 
ي ديگر، ساير محصوالت و ساير سالهابديهي است كه ادامه اين روند در مورد . ادامه مي يابد

ي مختلف برنامه چهارم توسعه سالهاراهبردها ميزان عرضه هر يك از محصوالت را در طي 
  . ارائه خواهد داد

در راهبردهاي مختلف ارائه شده مشاهده مي شود، بر مبناي تغييرات  همان گونه كه
نامه چهارم توسعه اعمال شده در هر راهبرد، ميزان عرضه محصوالت مختلف در طول بر

 5اعمال  تأثيرعرضه ماهي  10و  9براي مثال، راهبردهاي . تغييرات محسوسي خواهد داشت
ي در شيالت را در ميزان عرضه ماهي در گذار سرمايهدرصد افزايش توأم قيمت ماهي و ميزان 

آخر اعمال اين سياست در سال  تأثيربر اين اساس، . دهدطول برنامه چهارم توسعه نشان مي
مقايسه . هزار تن عرضه ماهي منجر خواهد شد 272برنامه چهارم توسعه به اختالفي معادل 

راهبردهاي مختلف در رابطه با محصوالت مورد نظر در راستاي جهتدهي سياستهاي حمايتي و 
بازدارنده مختلف، به منظور ارائه راهبردهاي مطلوب در دستيابي به اهداف مورد نظر در پايان 

همچنين  1.چهارم و حتي برنامه هاي آتي توسعه كشور كمك شايان توجهي خواهد كرد برنامه
راهبردهاي مختلف ارائه شده، مي توان با اعمال سياستهاي مد نظر سياستگذار در توابع  براساس

  . ي، به نتايج هر يك از اين سياستها دست يافتبراوردو سيستمهاي 
                                                            

است كه در اينجا به منظور اجتناب از زياده گويي از تفسير تك تك راهبردها و مقايسه آنها اجتناب گفتني . 1
  .باشد كه مشاهده اعداد جدول و مقايسه آنها با يكديگر به سادگي امكان پذير است ميبديهي . شده است
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  گيري و پيشنهاد تيجهن
پذيريِ با كشش تأثيرشده كليه محصوالت دام و طيور حاكي از  براوردتوابع عرضه 

بر اين . است) محصول و نهاده(پايينِ عرضه هر يك از اين محصوالت از عوامل قيمت و تعرفه 
با توجه به سرمايه (گذاري باال بر عرضه محصوالت پروتئيني  تأثيراساس مي توان گفت براي 

بايد شرايط به گونه اي مهيا شود ) حصوالت و ريسك باالي اين گونه فعاليتهاباالي توليد اين م
و ثبات نسبي بازار، ) مانند گزينه هاي متنوع بيمه اي(كه عالوه بر تأمين ضمانتهاي مختلف فني 

ان رغبت بيشتري براي گذار سرمايهي افزايش يابد تا بدين طريق گذار سرمايهضريب امنيت 
در توليد و عرضه  توجهي قابلن گونه فعاليتها از خود نشان دهند و جهش گذاري در اي سرمايه

  .اين گونه فعاليتها ايجاد شود
 10برمبناي تغييرات اعمال شده در راهبردهاي متفاوت، مانند افزايش  طوركلي به

درصد  5درصد افزايش قيمت علوفه،  10درصدي قيمت هر يك از محصوالت علوفه اي، 
درصد افزايش تعرفه  5درصد افزايش قيمت گوشت قرمز و  10افزايش تعرفه واردات علوفه، 

ف در طول برنامه چهارم توسعه تغييرات واردات گوشت قرمز، ميزان عرضه محصوالت مختل
خواهد داشت، اما مقادير عرضه شده همواره براي جبران نياز جامعه به پروتئين  توجهي قابل

به هر روي مي توان چنين اظهار داشت كه . گرم در روز نخواهد بود 29حيواني بر مبناي سرانه 
گذار در عرضه تأثيرامل مهم و نتايج مطالعه حاضر راهنماي ارزشمندي در جهت شناسايي عو

همچنين نتايج . ي هاي آتي استريز برنامهمحصوالت پروتئيني و دامي جهت استفاده در 
ها و سياستگذاريهاي مرتبط با قيمتگذاري  گيري مطالعه قابل استفاده در نحوه و نوع تصميم

نهاده هاي توليد محصوالت دامي و پروتئيني، ميزان تعرفه واردات نهاده ها و ميزان 
ي در فرايند توليد تحت سناريوها و حاالت مختلف احتمالي در طول برنامه هاي گذار سرمايه

   .توسعه در آينده مي باشد
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  سپاسگزاري
 غذايي كشاورزي، سياستهاي تنظيم مناسب نحوه" پژوهشي طرح از گرفته بر مقاله اين

 "توسعه چهارم برنامه پايان تا حيواني پروتئين گرم 29 سرانه به دسترسي جهت در صنعت و
 و توسعه روستايي مورد كشاورزي اقتصاد ،ريزي برنامه پژوهشهاي مؤسسه توسط كه است
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