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 :دٌيچک

 يه َدد  َدا  يمُم تز ست در حال رضد ايجمع يبزا ييد غذاٍ مًايجُت تَُمگان  يد ي دستزسيص تًليق افشاياس طز ييت غذايه امىيتام

تاثيز سياست َاي پًلي بز باسار گًضت قزمش ايزان در طًل بزوامٍ َداي ايل تدا چُدار      بزرسيق حاضز بٍ يدر تحق. کطًر است يبزوامٍ ا

وتايج حاکي اس آن است کٍ طي ديرٌ مًرد بزرسدي َمدًارٌ   . اقدا  گزديدٌ است( 1386-68)ىگي کطًر اجتماعي ي فزَ  تًسعٍ اقتػادي،

ل عدد  تىاسد    يبٍ دل يلسياست پًلي ياکىص مثبت وطان دادٌ ي زيمتغسطح قيمت گًضت قزمش وسبت بٍ تغييزات حجم وقديىگي بٍ عىًان 

مىجدز بدٍ متضدزر ضددن     گز يد ياس سًطح دستمشدَا ي وزخ باالي بيکاري چسبىدگي سک سً ي يد اس يتًل يمت عًامل ي وُادٌ َايرضد ق

 يد کىىددٌ در راسدتا  يد ت َمشمان اس مػز  کىىدٌ ي تًليلذا بٍ مىظًر حما. گزديدٌ استدر باسار گًضت قزمش تًليد کىىدٌ ي مػز  کىىدٌ

ت ي بُبدًد  يدر خػًظ تقً يپًل ياست َايس يست مًاسيد گًضت قزمش ضزيريتًل يزيص قدرت رقابت پذيي افشا ييت غذايجاد امىيا

 .گا  بزداضت يمت گذاريستم قيم در سيي عد  دخالت مستق يغىعت دامدار ييداوط يفى يىٍ َايسم

 

 يىگي، حجم وقدييت غذاي، امىيبُبًد فى، ياست پًليگًضت قزمش، س،يمت خزدٌ فزيضيضاخع ق:يديياصگان کل

 

 مقدمٍ

حبل تَسؼِ هغشح ثَدُ است ٍ دس يوطَسّب سّوَاسُ د ييت غزاي، ثحث اهٌيػبدٌذ تَسؼِ التيدس فشآ ييي غزايت تبهيثب تَخِ ثِ اّو

هاَسد تَخاِ    يٍ هحػاَتت وطابٍسص   ييهاَاد غازا   ياثشگزاس ثش ػشضِ ٍ تمبضاب  يذيش وليه هتغيثِ ػٌَاى  ييوت هَاد غزايل شيهتغ

دس  يؼيثِ ًحَ ٍسا  يوالى التػبد يبست ّبياص س ييزاٍ غ يوت هحػَتت وطبٍسصيل يشيپزشياهشٍصُ تبث. بست گزاساى ثَدُ استيس

 يبست ّاب يك سين اص عشيثِ عَس هسم يٍ وطبٍسص ييوت هحػَتت غزايل. هَسد تَخِ التػبدداًبى لشاس گشفتِ است يبت التػبديادث

ش يتحت تابث  يوالى التػبد يبست ّبيك سين اص عشيهستمشيٍ ثغَس غ يوت گزاسيل يبست ّبيش سيًظ ييٍ غزا يخبظ ثخص وطبٍسص

غاَست   يواالى التػابد   يبست ّبياص س ييوت هَاد غزايضبخع ل يشيپزشيتبث يشاى خْت ثشسسيوِ دس ا يدس هغبلؼبت. شديگ يلشاس ه

ساثغِ هثجت ٍ ثاب ثابصثَدى دسخاِ     يٌگيٍ حدن ًمذ ثب ًشخ اسص ييوت هَاد غزايح ًطبى دادُ است دس وَتبُ هذت ضبخع ليشفتِ ًتبيپز

هحػاَتت   يشياص ػذم لذست سلبثت پاز  يًبض ش ساياخ تَاى ػلت ساثغِ يوِ ه( 0931، يٍ ّشات يشيلغو)داسد ساثغِ ػىس يالتػبد

دس  ييوت هَاد ػزايص ليهٌدش ثِ افضا يثبًىسَد ، ًشخ اسص ٍ ًشخ ص حدن پَليي افضايّوچٌ. ي الولل داًستيث يذ داخل دس فضبيتَل

 يپاَل  يبسات ّاب  يوت غزا ٍ سيل يسسوِ ثِ هٌظَس ثش يگشيح هغبلؼِ ديًتب(. 0933بى، يليٍ خل ياػظن صادُ ضَسو)گشدد يهذت هثلٌذ

ادًابى ٍ  )ٍخَد داسد ييوت هَاد غزايَل ٍ لي ػشضِ پيث يهذته عشفِ ٍ ثلٌذيساثغِ  دّذ يُ ًطبى هذسخػَظ وطَس ٌّذ اًدبم ضد

خاض    يي ٍ هَاد هؼاذً يتبهي، ٍييسشضبس اص پشٍتئ يثِ ػٌَاى هٌجؼگَضت لشهض  ييبى هَاد غزايٌىِ دس هيت ثِ ايثب ػٌب .(2101، يذوَيس

ل هتؼذد ٍ اص خولِ ثابت ثاَدى   يشاى ثِ دتيدس اگَضت لشهض هػشف  ىِيدسحبل .گشدد يخبًَاس هحسَة ه يدس سجذ هػشف يالالم اسبس

گَضت لشهض دس  ثبصاسثش  يبست پَليس يگزاسشيًحَُ تبث ليِ ٍ تحليحبضش ثِ تدض كيتحمثبضذ، لزا  يه دووتش اص حذ استبًذاس ىوت آيل

 .است پشداختِ (0983-38)يتَسؼِ التػبد يثشًبهِ ّبعَل 
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 مًاد ي ريش َا

 اصي ساساتب  يا ٍ ثبصاس گَضت لشهض پشداختاِ اسات ٍ دس ا   يبست پَليي سيساثغِ ث يثشسسثِ  يليتحلاص سٍش  يشيثب ثْشُ گ حبضش همبلِ

 گَضات لشهاض   يٍ ػشضِ ٍ تمبضاب  گَضت لشهض يوت خشدُ فشٍضيل ضبخع ،يبست پَليش سيثِ ػٌَاى هتغ يٌگيحدن ًمذ يّبشيهتغ

صاست خْابد  ٍٍ  يي هغبلؼاِ اص اعالػابت هساتٌذ ثبًاه هشواض     يبص دس ايهَسد ً يآهبس يبى روش است دادُ ّبيضب. ثْشُ گشفتِ ضذُ است

 .ذُ استياستخشاج گشد يوطبٍسص

 

 ج ي بحثيوتا

بص ثذى داضتِ يهَسد ً يي وبلشيدس تبه يل هطىالت هتؼذد ًمص ووتشيشهض ثِ دلػوذُ گَضت ل ٍ ثِ عَس يَاًيح يشاى فشآٍسدُ ّبيدس ا

ل يا اص دت يىا يون دسآهذ دس سغح حذالل ٍ ًبهغلَة است واِ   يٍ دس گشٍُ ّب ييژُ دس هٌبعك سٍستبيىِ هػشف آى ثِ ٍياًذ ثِ عَس

 يگَضت لشهض عا  يٍالؼ يسًٍذ ػشضِ ٍ تمبضب يثب ثشسس( 0)ثش اسبس خذٍل. است گَضت لشهضوت يص هستوش ليآى ثبت ثَدى ٍ افضا

ثاب هابصاد ػشضاِ     ّواَاسُ  گَضات لشهاض   يثشًبهِ سَم تَسؼِ التػبد يسبلْب يثشخ يثِ استثٌببى داضت يتَاى ث يه هغبلؼِدٍسُ هَسد 

 يبلؼاِ ها  هغلَة ثب ػشضِ گَضت لشهض دس عَل دٍسُ هاَسد هغ  يي تمبضبيثِ ّوَاسُ ضبّذ ضىبف لبثل تَخِ هبىيدس حبلهَاخِ ثَدُ 

ٍ ًشخ تاَسم ضابّذ وابّص     يٌگيذ الطبس هختلف خبهؼِ ثب ًشخ سضذ ًمذيي سضذ لذست خشيل ػذم تٌبست هبثيگش ثذليبى دين، ثِ ثيثبض

 يؼيلطش ٍس ييت غزايبص ٍ اهٌيهَسد ً يذ وبلشيدِ تْذيخبهؼِ ٍ دس ًت ياص دّه ّب يبسيسشاًِ گَضت لشهض دس ثس يلبثل تَخِ تمبضب

طشفتِ يپ يشاى ًسجت ثِ وطَسّبيي ثَدى سغح هػشف سشاًِ ايياست وِ ثب تَخِ ثِ پب يي ًىتِ ضشٍسيروش ا. نيثبض ياص افشاد خبهؼِ ه

 يٍالؼا گشدد واِ هابصاد ػشضاِ     يثؼٌَاى هػشف سشاًِ هغلَة هطخع ه( لَگشميو 0861) ِ اسٍپبيثب لحبػ وشدى هػشف سشاًِ اتحبد

ىاِ ضابّذ   يدس حبل .ثبضاذ  يهػشف وٌٌذگبى ه يي ثَدى سغح تمبضب اص سَييلحبػ پبثِ  ثلىِ يذ داخليتَل يهَخَد ًِ ثؼلت تَاى ثبت

 .نيثبض يه يهغلَة ثب ػشضِ داخل يي تمبضبيثضىبف لبثل تَخِ هب

 ّضاستي: ٍاحذ 1386-68 يتًسعٍ سالُا يک بزوامٍ َايگًضت قزمش بٍ تفک ياريود عزضٍ ي تقاض. 1جديل 

 ضزح
 بزوامٍ چُار  تًسعٍ  بزوامٍ سً  تًسعٍ  ٍ بزوامٍ دي  تًسع بزوامٍ ايل تًسعٍ 

 ثشًبهِ ياثتذا

0983 

 ثشًبهِ ياًتْب

0932 

 ثشًبهِ ياثتذا

0931 

 ثشًبهِ ياًتْب

0933 

 ثشًبهِ ياثتذا

0933 

 ثشًبهِ ياًتْب

0939 

 ثشًبهِ ياثتذا

0931 

 ثشًبهِ ياًتْب

0938 

 39263 310 389 313 383 31269 319 833 ػشضِ ول گَضت لشهض

 313 331 393 310 310 838 838 811 گَضت لشهض يٍالؼ يتمبضب

 003162 001163 002368 011368 0112 33861 31361 333361 هغلَة گَضت لشهض يتمبضب

 2363 0362 20618 1162 يٍالؼ يػشضِ ٍ تمبضب سبتًِ ضىبفي يبًگيه

- 23963- 23968- 21162- 03861 هغلَة يػشضِ ٍ تمبضب سبتًِ ضىبفي يبًگيه

 1386-68 يسال َا 2جلد ،ي، آماروامٍ کطايرسييسارت جُاد کطايرس: ماخذ

ك يا دس ٍالغ دٍلات اص عش . ضًَذ يهحسَة ه يدخبلت دٍلت دس اهَس التػبد يساسب ياص اّشم ّب يپَل يبست ّبيسبى روش است يضب

ذ يا اص تَل ياختوبػ يگشٍُ ّب يس سْن ثشد يلِ حدن اسىٌبس دس گشدش افضٍى ثش اهَس التػبديي اسصش آى ثَسيياًتطبس اسىٌبس ٍ تؼ

ك يا اص عش ياًجسابع  يپاَل  يبسات ّاب  يّشچٌذ دٍلت ّاب ثاب اػوابل س    يثٌب ثِ ًظش هىبتت التػبد. وٌذ يض دخبلت هيً يداخل ًبخبلع

هاذت  ٌذٌْب دس وَتابُ هاذت ثاَدُ ٍ دس ثل   بست ّب تيي سيذ داسًذ اهب اثش ايص تَليدس افضا يسؼ يٌگيص حدن ًمذيچَى افضا ييشّبيهتغ

 يگشدد وِ تب لجال اص سابل ّاب    يشاى هطخع هيا يپَل يبست ّبيثِ سًٍذ س يثب ًگبّ. گشدد يوت ّب هيص سغح ليفمظ هٌدش ثِ افضا

ثَدخِ خَد استفبدُ ًوَدُ اسات ٍ دس سابل    يي وسشيپَضص ٍ تبه يثشا يثِ عَس گستشدُ ا يٌگيثشًبهِ سَم دٍلت اص اثضاس حدن ًمذ

اص غابدسات ًفات    يدٍلات ًبضا   يص دسآهذّبيذ اهب ثِ دًجبل افضايهوٌَع اػالم گشد يلت اص ثبًه هشوضثؼذ ّشچٌذ استمشاؼ دٍ يّب
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ٍ  يٌگيسًٍاذ ًاشخ سضاذ ًماذ     ييثضبّذ استجبط تٌگبتٌا  هاب  ( 2)خذٍلثش اسبس . ص هَاخِ ثَدُ استيّوچٌبى ثب افضا يٌگيحدن ًمذ

ي تفابٍت ًاشخ سضاذ    يبًگيا ٍ ه نيثبضا  يها ( 83-38)يػابد تَساؼِ الت  يدس عَل ثشًبهِ ّبگَضت لشهض  يوت خشدُ فشٍضيضبخع ل

وات گَضات لشهاض اص    يل يشيپزشيتبثٌشٍ يدسغذ ثَدُ ٍ اص ا 01گَضت لشهض ووتش اص يوت خشدُ فشٍضيٍ ًشخ سضذ ضبخع ل يٌگيًمذ

ص يهٌداش ثاِ افاضا   ٍ ًاشخ تاَسم    يٌگيگَضت لشهض هتٌبست ثب ًشخ سضذ ًمذ وتيص ليّشچٌذ افضا. وبهالً هطَْد است يٌگيحدن ًمذ

ذ الطبس خبهؼِ هٌداش ثاِ وابّص    يوت گَضت لشهض ٍ ًشخ تَسم ثب لذست خشيي ًشخ سضذ ليػذم تٌبست هبثاهب  .گشدد يذ هيضُ تَلياًگ

وات  يض سضاذ ل يا خبهؼِ ٍ ً وت ّب دسي، سضذ ليٌگيص حدن ًمذيضذُ است چشاوِ ثِ دًجبل افضاذ هػشف وٌٌذُ گَضت لشهض يتَاى خش

اص  يطاش لبثال تاَخْ   ذ ليا دِ وابّص لاذست خش  يٍ دس ًت يىبسيث يًشخ ثبتدستوضد ٍ حمَق ٍ دس ص اًذن يفضااضبّذ گَضت لشهض، 

ٌاِ خابلع   يي سْن اص ول ّضيطتشيّب ث يذًيّب ٍ آضبه يٌِ خَساويي الالم گشٍُ ّضيدس ث يثٌبثش گضاسضبت ثبًه هشوض. نيثبض يخبهؼِ ه

 2963ثشاثاش اسات ثاب     ييخبًَاس سٍستب يي ًسجت ثشايثبضذ وِ ا يًَاع گَضت هٌِ ايدسغذ هتؼلك ثِ ّض 2168هؼبدل  يه خبًَاس ضْشي

ساجت   شيت پاز يالطابس آسا  ذ يا گَضت لشهض ٍ ػذم خجشاى لذست خش يداخل يوت ّبيل لبثل تَخِص يافضاضبّذ لزا  .ثبضذ يدسغذ ه

 . نيثبض يهگَضت لشهض  ثب يش الالم خَساويسبي ًوَدى يگضيخب
 1386-68 يتًسعٍ سالُا يک بزوامٍ َايبٍ تفک گًضت قزمش يمت خزدٌ فزيضيي ضاخع ق يگىيوزخ رضد وقدريود . 2جديل

 زيوا  متغ
 بزوامٍ چُار  تًسعٍ بزوامٍ سً  تًسعٍ بزوامٍ دي  تًسعٍ بزوامٍ ايل تًسعٍ

 ثشًبهِ ياثتذا

0983 

 ثشًبهِ ياًتْب

0932 

 ثشًبهِ ياثتذا

0931 

 ثشًبهِ ياًتْب

0933 

 ثشًبهِ ياثتذا

0933 

 ثشًبهِ يتْباً

0939 

 ثشًبهِ ياثتذا

0931 

 ثشًبهِ ياًتْب

0938 

 2363 9169 9162 2369 2160 9368 9162 0361 يٌگيًشخ سضذ ًمذ

وت خشدُ يًشخ سضذ ضبخع ل

 011=0939گَضت لشهض يفشٍض
162 -2368 1163 21 0369 362 362 2263 

 يسماو يَا ي، باوک اطالعات سزيباوک مزکش: ماخذ

ذ يا ص تَليٍ افاضا  يِ گازاس يساشهب  يثاشا  يضُ ايثِ هثبثِ اًگوت ّب گشچِ يذ خبعش ًطبى سبخت سضذ اًذن ليثبض يًذ يتَل خػَظ دس

 يساج وات ً يسضذ ل ،گشيد يٍ اص سَبست آگبّبًِ دٍلت ثبضذ يدِ سيوِ تَسم ًت استب يهْ يغيدس ضشا ي اهش تٌْبياهب ا گشدد يه يهؼشف

ذات يا تَل يوت گَضت لشهض ًطبى دٌّذُ ػمات هبًاذگ  يٌذُ ليشاى حشوت فضايدس ا. ثبضذ ثَدُهتٌبست ثب ًشخ تَسم خبهؼِ ذ يػَاهل تَل

وات  يذ وٌٌذُ ثِ دًجابل تاَسم هَخاَد ٍ ل   يچشاوِ تَل. ذ استيٌِ ػَاهل تَليص ّضيت ٍ افضايوطَس ًسجت ثِ سضذ خوؼ يثخص داهذاس

دٍلات دس   يبسات ّاب  يگش ثاِ لحابػ س  يت ٍ اص عشف دذُ اسيذاتص هَاخِ گشديوت توبم ضذُ تَليص ليثب افضا ذيتَل يًْبدُ ّب يثبت

ي يا ٌِ ّب ًجَدُ ٍ ايوت هحػَتتص دسحذ پَضص دادى ّضيص ليخبًَاس هدبص ثِ افضا يدس سجذ هػشف يالالم اسبس يوت گزاسيٌِ ليصه

ٌدشثاِ  هاذت ه وات ّاب دس ثلٌذ  يساغح ل وابّص  وَتبُ هذت ثاش   يت اص هػشف وٌٌذُ ثب اثشگزاسيه عشفِ دٍلت دس خْت حوبيالذام 

واِ دٍلات    يٌاشٍ دس غاَست  يذُ اص ايا بى ّش دٍ عشف ػشضِ وٌٌذُ ٍ هػاشف وٌٌاذُ گشد  يص ٍ داهذاس يت اص سَيب تشن فؼبليوبّص ٍ 

ذ يا ت اص تَليا وات ّاب الاذام ثاِ حوب    يبست ثش ساغح ل يي سياص اثشات هثجت ا يٍ ثب آگبّ ياًجسبع يپَل يبست ّبيّوضهبى ثب اتخبر س

، ثْجاَد  دام يگابُ ًگْاذاس  يخب يدسابص ِ دام، استبًذاسيا ت تغزيا فيثْجَد و يٌِ ّبيدس صه يٍ داًط يفٌ دبد تحَتتيك ايوٌٌذگبى اص عش

ذ داهاذاس ٍ دس  يا ٌِ تَليذ هٌدش ثِ وبّص ّضيًژاد دام ًوب يٌيدس ثِ گض يِ گزاسيٍ سشهب ياًسبً يشٍي، آهَصش ًيثْشُ ٍس يضبخع ّب

وات ّاب ٍ   يت دس ليدبد ضفبفيهذت ثب ااست دس ثلٌذ يهٌغملزا  .ضَد يه يشيص لذست سلبثت پزيافضاوت توبم ضذُ ٍ يدِ وبّص ليًت

ص ػشضاِ هحػاَتتص   يي ثخص ٍ افضايٌِ حضَس دس ايصه ذ وٌٌذُ دسيك تَليذ هَفك ثِ تطَيوت ػَاهل تَليدس ل يتؼبدل ًسج يثشلشاس

وات ّاب   يذ ٍ ليا ثاِ لحابػ تَل   يجبت ٍ هٌغما ثبث يض ثب ثبصاسيهػشف وٌٌذُ ًدِ يدس ًتگشدد ٍ  يغبدسات يّن دس داخل ٍ ّن دس ثبصاسّب

 يص هػشف سشاًِ گَضت دس ساساتب يٍ افضا ييت غزايدبد اهٌيٍ ا يدس حَصُ هحػَتت وطبٍسص يگشدد ٍ ضبّذ تحَل فٌ يهَاخِ ه



 ضطويي ّوبيص هلي ايذُ ّبي ًَ دس وطبٍسصي
 يَساسگبى داًطىذُ وطبٍسصداًطگبُ آصاد اسالهي خ 0931اسفٌذ هبُ  00ٍ  01

 

 

ت بلؼاب ح ثذسات آهاذُ اص هغ  يل فاَق ثاب ًتاب   يح حبغل اص تحليبى روش است ًتبيضب .ثَد نيوبس خَاّ يشٍيً يسالهت خبهؼِ ٍ ثْشُ ٍس

 .دّذ يوبهل سا ًطبى ه يسبصگبس يذوَيٍ ادًبى ٍ س ياػظن صادُ ضَسو بى ٍيلي، خليٍ ّشات يشيلغو

 

 يکل يزيجٍ گيوت
دس ّاش دٍ   يدٍلت هٌدش ثِ ثشٍص هطاىالت  يپَل ياًجسبع يبست ّبياص س يًبض يٌگيص حدن ًمذيوت ّب ثِ دًجبل افضايص سغح ليافضا

وت گَضت لشهض دس يٍ ل يٌگيي حدن ًمذين ثياست، لزا ثب تَخِ ثِ ٍخَد استجبط هستم ثبصاس گَضت لشهض ضذُ يػشضِ ٍ تمبضبي سَ

ي يثب ّذف دٍلت ثاِ هٌظاَس تابه    (وت ّبيش هثجت ثش سغح ليثِ لحبػ تبث)ياًجسبع يپَل يبست ّبيسح حبغل اص يًتب گشفتيتضبد لشاس 

 يدبد تحَتت فٌيٍ ا بست ّبيدس س ك اًضجبطياص عش يلتػبدظ هٌبست ٍ هسبػذ ايفشاّن وشدى هح دٍس اص اًتظبس ًجَدُ ٍ ييغزات ياهٌ

َ ذ وٌٌاذُ ٍ هػاشف وٌٌاذُ    يا ت ّوضهابى اص تَل يت حوبيٌِ توبم ضذُ ٍ دس ًْبيذ ٍ وبّص ّضيص تَليافضا يدس ساستب يٍ داًط  ياص سا

 . گشدد يطٌْبد هيپ دٍلت
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Abstract 

Food security through increased production and availability of food for everyone for the growth 

population of the country's most important goals of the program. In the present study to investigate 

the effect of monetary policy to meat market in Iran during the first to fourth of economic 

development, social and cultural program right(1368-86). The results indicate that during the course 

of the price level of red meat to the liquid volume changes as the monetary policy variables show a 

positive reaction. But due to lack of fitness cost of production factors and inputs on the one hand 

and sticky wages and high unemployment led to damage of the producer and consumer in the red 

meat market. Therefore, in order to protect both consumers and producers in order to create food 

security and increase the competitiveness of red meat, parallel essential monetary policies in the 

fields of technical knowledge and strengthen and improve the livestock industry and the lack of 

direct involvement in the pricing system. 

Keywords: Wholesale price index, Red meat, Monetary policy, Technical improvement, Food 

security, The volume of liquidity 


