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 چكيده

اين مطالعه با هدف بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر مصرف گوشت مرغ خانوراهای شهری و روستايی انجام گرفته است. بدين منظور 

و با توجه به کشش قیمتی  0933تا  0930های ن و برآورد مصرف گوشت مرغ خانوارهای روستايی و شهری طی سالضمن تببی

گوشت مرغ به تفکیک خانوارهای شهری و روستايی تاثیر تغییر سناريوهای تغییر نرخ ارز بر مصرف گوشت مرغ برآورد گرديده است. 

خلات دولت در بازار گوشت مرغ قبل و بعد از انقلاب اشاره گرديده است. نتايج همچنین در بخشی از گزارش به کیفیت و ماهیت مدا

 دهد:حاصل از اين مطالعه موارد زير را نشانت می

های مختلف مداخلات دولت در بازار مرغ نه تنها نتوانسته هدف آشکار و مشخص حفظ سطح استاندراد مرغ را دهک .0

های زنجیره ارزش پوشش دهد، بلکه با نامتوازن نمودن سود در حلقههای پايین درآمدی( درآمدی)بطور مشخص دهک

 مرغ، شرايط تولید را بطور نامطلوبی تحت تاثیر قرار داده است.

کیلوگرم  8بر اساس سه سناريوی تغییر نرخ ارز و با توجه به کشش قیمتی مرغ تقاضای جامعه شهری از گوشت مرغ  .2

کیلوگرم )برای هر نفر در سال(   3)برای هر نفر در سال(  کاهش خواهد يافت. برای جامعه روستايی نیز گوشت مرغ حدود 

 کاهش خواهد يافت. 

درصد جمعیت شهری  7/0)رشد  0011در صورت ثابت بودن نرخ رشد جمعیت در سال  با توجه به ارقام برآوردی فوق و .9

کل کاهش مصرف گوشت مرغ در اثر افزايش نرخ ارز  0933درصدی جمعیت روستايی( نسبت به سال  5/1و کاهش 

 درصد عرضه گوشت مرغ( در کشور خواهد بود. 91هزارتن ) 751چیزی نزديک به 

های پايین و متوسط درآمدی را  در شرايط ها سطح مصرف مرغ در خانوارها بويژه در دهکافزايش شديد نرخ ارز نه تن .0

کاهشی قرار می دهد، بلکه تولیدکنندگان مرغ نیز بواسطه افزايش هزينه تمام شده تولید مرغ، با بحران کوچک شدن بازار 

 تقاضا در داخل مواجه خواهند شد.

های اعتباری کارت نظور  تحقق اهداف رفاهی در صنعت طیور کشور، راهکارهايی نظیرگردد دولت  به مدر اين راستا توصیه می

با  گذاری متناسببه میزان کافی در سطح بازار)با توجه به قیمت ارز ترجیحی( و قیمت خريد گوشت مرغ، اطمینان از تأمین نهاده

ظار داشت که بازار مصرف گوشت مرغ روند رو به کاهشی را در ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر اين صورت بايد انتساير هزينه

حصول  و کنندگان اين متواند آسیب جدی برای تولیدهای فعلی تولید مرغ در کشور میها و ظرفیتگرفته که نظر به پتاسیلپیش

 در مجموع نقصانی برای رشد و رفاه اقتصادی کشور باشد.
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 مقدمه .1

امر  نيبرخوردار است. ا یوانیح نیاقلام مختلف پروتئ نیدر ب یاژهيو گاهياز جا یو بهداشت یگوناگون اقتصاد ليمرغ به دلا گوشت

از  رانيگوشت مرغ در ا دیکه تول یاو جهان را به همراه داشته است به گونه رانيدر ا یبه نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغدار

 دیکشور برتر تول 01 نیجهت در ب نيو از ا افتهي شيافزا های اخیرسالهزارتن در  2111 حدودبه رقم  0900هزار تن در سال  02

ز ا زیمحصول ن نيسرانه مصرف ا د،یتول شيمختلف(. همسو با افزا یهاسال ،یر دارد)آمار نامه جهادکشاورزمحصول قرا نيکننده ا

 0931و از سال  ریاخ یهااست، هرچند که در سال دهیرس 0935 الدر س لوگرمیک 22به رقم حدود  0951در سال  لوگرمیک 08

 و درآمد خانوار مرکز آمار(.  نهيهز آمار)مياشاهد کاهش مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور بوده

استنباط نمود که  به طور متوسط حدود  توانیم تيسازمان حما یهابعمل آمده از گزارش یهایراستا بر اساس بررس نیدر هم 

 یذادهنده غ لیاقلام مختلف تشک نیخوراک )دان( دارد. در ب نهيگوشت مرغ اختصاص به هز لوگرمیک کي دیتول نهيدرصد هز 61

ذرت،  تی. آنچه بر اهمدهدیم لیخوراک مرغ را تشک نهيدرصد از هز  81تا  71حدود به طور متوسط  ايمرغ، ذرت، کنجاله سو

ز ا یبوده و نوسانات ناش یاقلام عمدتاً واردات نيآن است که ا د،يافزایم یصنعت مرغدار یاصل یبه عنوان نهاده ها ا،يکنجاله سو

 است.  دهيصنعت )گوشت مرغ( گرد نيا يیامحصول نه متیق ديمحصولات همواره باعث نوسانات شد نيواردات ا متیق

 متیو عدم کنترل مناسب ق دیتول ینهاده ها متیق ديکشور هنوز نوسانات شد یصورت گرفته، صنعت مرغدار یرغم تلاش ها به

ا امر به نوبه خود ب نيکه ا کند،یتجربه م گريد یسو )گوشت مرغ( را از یدیمحصول تول متیق ديسو و کنترل شد کيآنها را از 

 گذارد.  یکننده برجاو رفاه مصرف دیتول تیفیرا بر ک یتبعات تواندیم دکننده،یبر سود تول یرگذاریتاث

وده بکننده از منظر دسترسی در قیمت مناسب آنچه بديهی است موضوع مداخلات دولت که عمدتا با رويکرد حمايت از رفاه مصرف

رسد اقدامات و ابزارهای مورد استفاده در اين ساز مداخلاتی در زنجیره ارزش و عرضه اين محصول گرديده که بنظر میاست، زمینه

 کننده و تولیدکننده( را به چالش کشیده است.مسیر در مجموع اهداف رفاه اجتماعی)مصرف

 

 روند مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ  .2

و چه پس از  بها چه قبل از انقلاافراد جامعه دولت يیغذا تیامن نیکشور و تأم یشت مرغ در اقتصاد کشاورزگو تیاهم لیدل به

از  یبندمیتقس کيکالا اتخاذ کرده است.  نير اارا در باز یمتفاوت یهااستیجامعه، س یو اجتماع یاقتصاد طيانفلاب با توجه به شرا

 که در ادامه به مداخلات دولت بعد از انقلاب اشاره خواهد شد. باشدیاب موقوع انقل یخيرمداخلات بر اساس مبدأ تا

 دولت در بازار مرغ پس از انقلاب مداخلاتماهیت  0-0

در چهار دوره  توانیبازار پس از انقلاب را م نياتخاذ شده توسط دولت در بازار گوشت مرغ مداخله دولت در ا یهااستیاساس س بر

 نمود. یبندمیتقس

 ریغ ايو  میکشور را که به بطور مستق یصنعت مرغدار ايمرتبط با بازار و  يیهایریگمیمصوبات و تصم توانیم یدر هر بازه زمان که

 اند ملاحظه نمود.بوده رگذاریتاث متیبر ق میمستق

 0971تا سال  0953ها از سال کالاها و نهاده متیق تیتثب دوره 

ها، پرداخت يارانه به کالاها و بندی کالا، پرداخت يارانه به نهادهدوره، تثیت قیمت )نهاده و محصول(، سهمیه نياصلی ا مشخصه

 هیمربوط ته یهاتوسط دستگاه وریپرورش ط یاصل یهادوران نهاده نيا ی( ط0930و همکاران،  لانپوریتثبیت نرخ ارز بوده است)گ

هاده ن زانیدر عمل م یول شدیم عيمرغداران توز نیدر ب ،یگوشت طبق ضوابط خاص ليبر تحو یمبن یتعهدات افتيو در قبال در

ان نوس زانیو هم به لحاظ م متیهم به لحاظ سطح ق زیها در بازار ننهاده نيا متیشده بود و ق جاديا یهاتیکمتر از ظرف یليتحو

 تيريدر مد ديها  رکود شد(. مهمترين دستاوردهای اين سیاست0980 ،یو صادق یمتفاوت بودند)بستاک اریبس یدولت یهابا نهاده

مرغ، مردم و به تبع افزايش مصرف گوشت يیدر سبد غذا یاساس یقرار گرفتن گوشت مرغ به عنوان کالا ،یدیتول یواحدها
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رت بصو هامتیق شيافزا جهینت درهای تولید و کمبود شديد عرضه و ايجاد بازارهای موازی محصول و نهاده بندی توزيع آن،سهمیه

امه به  فقدان برن توانیاقدامات م نيمربوط به ا سیاسا یهاچالش گريبوده است. از د یبندهیسهم ستمیس یاجرا جهیکاذب در نت

های مصرفی و عدم توجه بخش دولتی به کارهای اساسی و بنیادی مشخص برای توسعه تولید، کاهش رقابت در بخش تولید نهاده

با  متیق تیتثب یهااستیذکر است س اني(. شا0930و همکاران،  لانپوری؛گ0986 کوکار،ی؛ ن0980 ،یو صادق ینمود) بستاک ارهاش

 .افتيادامه  0971تا سال  يیهابیفراز و نش

 0977تا  0971بازار کالاها از سال  یآزادساز 

 شيافزا ن،یشیپ یهااستیس يیو با توجه به ناکارا یاقتصاد ليتعد یهااستیس یهمگام با اجرا 0977تا  0971 یهاسال در

 ،0971سال  لياز اوا یرکود در صنعت مرغدار نیو همچن اهیآمدن بازار س داريروزافزون جامعه و پد یتقاضا ،یعموم یهانهيهز

ا صنعت طیور ب رفع موانع توسعه کمی کرديدر کشور و با رو یبندهیبرداشتن سهم بامرغ گوشت مرغ و تخم  یآزادساز استیس

 ني(. در ا0930وهمکاران،  لانپوری؛ گ0980 ،یو صادق ی)بستاکدیرس بياقتصاد به تصو یتغییر نرخ ارز دولتی به رقابتی در شورا

 تي(، سازمان حمای)وابسته به وزارت بازرگانیانشرکت گسترش خدمات بازرگ ،یمتشکل از بانک مرکز یاتهیراستا کم

؛ 0980 ،یقو صاد یشد)بستاک نهیزم نيدر ا یانامهنیآئ نيمأمور تدو یجهادسازندگ تیبا مسئول دکنندگان،یکنندگان و تولمصرف

 امهننی)آئديگرد ليتبد یبه شناور و سپس به صادرات یصنعت از رقابت ازیارز مورد ن یآزادساز ی(. در مراحل بعد0986 کوکار،ین

 دیتول نهيهز هيرویب شيها به افزانهاده یآزادساز نکهي(. با توجه به ا0980 ،یقو صاد ی؛ بستاک0979کالا و خدمات ،  یگذارمتیق

 یهادر بازار نهاده یصنعت مرغدار دکنندگانیاز تول تياول توسعه، دولت به منظور حما یبرنامه یهاسال یط د،يگردیمنجر م

 دکنندگانیتول کهیبرنامه در حال نيا یها را برعهده گرفت. در طول اجرانهاده نياز ا یبخش مهم عيدخالت کرد و واردات و توز یدام

د درآمافزايش امر باعث  نیکه هم رساندندیخود را در بازار آزاد بفروش م یکالا یول کردندیم افتيدر یاارانهي متیها را با قنهاده

امات اقد گريداد. از د شيافزا دکنندگانیو تول گذارانهيسرما یرا برا مرغداری ورود به صنعت تید و جذابيصنعت گرد نيآنان در ا

در  تیفعال شتریب تیصادرات مرغ اشاره نمود که به جذاب یبرا یصادرات یهامشوق یتوان به اعطا یبازه م نيدولت در ا یتيحما

 (.0986 ار،ککویصنعت کمک نمود)ن نيا

بل ق یهابه نسبت سال مرغداری در صنعت یگذارهيسرما بيحجم و ضر شيافزا به توانیمهمترين دستاوردهای اين سیاست م از

 تيمرغ بر اساس عرضه و تقاضای آن، توسعه صنعت با رعامرغ، تعیین قیمت گوشتحذف سهمیه و کالابرگ گوشت،  0971از 

مود. در کنار کالاها  اشاره ن یو فراور دیتول تیفیو ک یانسان یروین ت،يريمدسطح  ینسبت به گذشته، و ارتقا یو بهداشت یاصول فن

ه مرغ اشارها و افزايش قیمت گوشتادامه انحصار دولت در واردات نهاده ها،افزايش قیمت نهاده ریهايی نظبه چالش توانیم ايمزا نيا

ت بوده اس دیتول یتوسعه کمو  دیاز تول تيحما کرديدوره با ر نياقدامات دولت در ا ديکه به آن اشاره گرد ینمود. بر اساس موارد

 یگوشت مرغ در بازه زمان متیشاخص ق راتییروند تغ یرا کاهش دهد اما بررس هامتیعرضه، سطح ق شيافزا قياز طر ديتا شا

درصد در  011حدود  یو رشد 0971نسبت به سال  0977شاخص در سال  نيا زانیبرابر شدن م 3از  یحاک 0977تا  0971

 ،شتریب یدیتول یهاتیظرف جاديا رغمیدر قسمت بازار کالا و عل یآزادساز یهااستی. در واقع سباشدیمذکور م یکالا متیشاخص ق

ذکور م یهم در بازه زمان لیدل نیبه هم ديلازم برخوردار نبوده است. شا تیو موفق یگوشت مرغ از اثربخش متیحداقل در کنترل ق

در  یدولت در بازار و صنعت مرغدار یآزادساز یکلّ کردياست که با رو دهياتخاذ گرد یاتیامر تصم انیو متول رانيوز أتیه یاز سو

 اشاره نمود: ريموارد ز توانیم یبازه زمان نيمربوط به ا یهامصوبه نيا ني. از مهمترباشدیتضاد م

بازار و  میدر خصوص نحوه تنظ 91/6/0976 خيبازار در تار میبرنامه تنظ یبانیجمهور در ستاد پشت سيیر ژهيو ندگانينما میتصم -

 را ابلاغ نمودند:  ريگوشت مرغ  موارد ز رهیذخ

نسبت به واردات پنج هزار تن گوشت مرغ اقدام کند و  یوزارت جهاد سازندگ هیاز محل ارز شناور سهم یوزارت بازرگان - 0

ماه طرح جامع  کيظرف مدت  یوزارت جهاد سازندگ -2خواهد بود.  یو جهاد سازندگ یبازرگان نیوزارت یهماهنگآن با عيتوز

رسال ا رخانهیجهت طرح در ستاد به دب وهیرا ته وری( و مشکلات صنعت طدیبازار گوشت )قرمز و سف میو تنظ عيتوز د،یتول
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کنندگان و مصرف  تيو سازمان حما یجهاد سازندگ ،یبازرگان یهاوزارتخانه  ندگانينفره نماسه  ونیسیکم -9. دينما

ماهانه جهت طرح در ستاد به  صورتمرغ را به  متیو ق عيتوز د،یشده در مورد تولگزارش اقدامات انجام  دکنندگان،یتول

 .نديارسال نما رخانهیدب

 0980تا سال  0977ها از سال کامل بازار کالاها و نهاده یآزادساز 

ها مورد نهاده یداخل دیاز تول تيواردات و حما یهاارانهي یجيکاهش تدر، در کشور یارز یهاتيمحدود لیبه دل 0977سال  در

با  یواگذار کرد. با ارائه طرح یو خصوص یتعاون یهارا به بخش وریصنعت ط ینهاده ها نیسال، دولت تأم نيتوجه قرار گرفت. در ا

 تاسیس ها،متیشدن ق یو واقع دیتول یهانهيو هز هاتیظرف د،یتول تیوضع یسازو با هدف شفاف وریصنعت ط یعنوان سامانده

ه ب وریصنعت ط یهابه واردات نهاده یصینرخ ارز تخص ديطرح مقرر گرد ني. بر اساس اديگرد یاصنعت وارد مرحله تازه یآزادساز

که چندسال متوقف شده  یواگذار شود و برنامه آزادساز یها به بخش خصوصدرصد واردات نهاده 71و حدود  ليتبد یازنامهيوار

در بازار  یحضور بخش خصوص نهیطرح مذکور زم یبه اجراء درآمد. اجرا 25/8/0977 خيطرح از تار نيکند. ا دایبود، دوباره ادامه پ

به  یو پودر ماه ايسو کنجالهذرت،  یهااز واردات نهاده یسهم بخش خصوص کهينمود.  بطور مصنعت مرغدار را فراه یهانهاده

 (.0986 کوکار،ی.)ندینهاده ها رس نيدرصد از کل وارادت ا  37تا  31به  بیترت

 نیانگیبرطرف شد اما سطح م هاتياز موانع و محدود یاریکشور بس وریصنعت ط یطرح آزادساز یذکر است هرچند با اجرا انيشا

ال بعد س ليهمان سال و اوا انيروند تا پا نيکرد که ا دایپ شيافزا جيتمام شده آن به تدر متیق شيدان بر اثر افزا هیمواد اول متیق

 نیعدم تناسب ب ،زمان نيگوشت مرغ و تخم مرغ منجر شد. در ا لوگرمیتمام شده هرک متیق شيافزا همسئله ب ني. اافتيادامه 

م امور دا یبانیپشت یرا متحمل شوند) شرکت سهام یاديز انيعرضه کالا در بازار موجب شد مرغداران، ز متیتمام شده و ق متیق

 متیکه نوسان ق رفتیها، انتظار مدر بازار نهاده ینرخ ارز و حضور بخش خصوص ینسب تیمختلف(. با تثب یهاکشور، آمار سال

بازه  نيدر ا زین هامتیداشتند بلکه نوسان ق یرینه تنها رشد چشمگ هامتیاما ق ابديصنعت کاهش  نيدر ا يینها یها و کالانهاده

 0980در سال  متیشدن شاخص ق براز دو برا یحاک 0980تا  0977 یگوشت مرغ در فاصله زمان متیشاخص ق ی. بررسافتي ادامه

 درصد را به همراه داشته است.  31حدود  یبوده که رشد

 مانند ،یگريد یهاصنعت را در قالب نيخود از ا یتيحما یهااستیدولت س ور،یپرورش ط یهابازار نهاده یبا آزادساز گريطرف د از

 به اجراء گذاشت. مرغداریمحصولات صنعت  مهیب

بازار  میبا عنوان گوشت تنظ یگوشت مرغ واردات 0981و  0978 یهاکالا و خدمات در سال متیق نیینظام تع یهااساس مصوبه بر

مداخله در محدود  نيا شهيت. رقرار گرف یگذارمتیمشمول ق یکالاها ستیبود، مجدداً در ل یازنامهيارز وار افتيکه مشمول در

 وانتیگوشت م متیشاخص ق شيوجود و با توجه به روند افزا نيبوده است. با ا یداخل یضاتقا نیعرضه جهت تأم تیبودن ظرف

 و کنترل نوسانات متیرل سطح قتدر کن یچندان قیبازار و واردات گوشت مرغ هم توف میتنظ یهااستنباط نمود که طرح نیچن

دوره  اصلی اين يافته ولی نوسانات بازار مشخصه فزايشمرغ اها تولید و مصرف گوشتاند. در واقع هرچند در اين سالنداشته متیق

ا های مختلف سال نیز بازار گوشت را بهای مختلف اثر نامطلوبی بر بازار مرغ گذاشته، بلکه در ماهاست. اين نوسانات نه تنها در سال

 کرده است. مشکلريزی در بازار و صنعت طیور را ه نموده است. همین امر موضوع برنامهفراوان مواج تلاطم

 تا کنون 0980بازار کالاها از سال  میتنظ 

های کمیسیون تنظیم بازار بوده است. در اين دوره مهمترين سیاست مرغ، سیاستهای دولت در بازار گوشتچهارم سیاست دوره

ت باشد. اين سیاسمرغ و استفاده از قیمت کف و سقف در هنگام نوسانات عرضه و تقاضا میوشتسازی چرخشی گدولت طرح ذخیره

هايی نیز روبر بوده است. از جمله جانشین نبودن کامل بازار را کاهش دهد ولی با چالش اتهر چند در بعضی مواقع توانسته نوسان

 لانپوریتوان نام برد)گدم دخالت به موقع دستگاه مباشر در بازار را میگوشت مرغ تازه و گوشت منجمد، وجود بار مالی برای دولت و ع

 .باشدیم ريتا کنون در خصوص بازار گوشت مرغ اتخاذ شده است به شرح ز 0980که از سال  یمصوبات ني(. مهمتر0980و همکاران، 
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 بنامهيتصو تيقانون مقررات صادرات و واردات با  رعا يیاجرا نامهنيی( آ0ماده ) ونیسیعضو کم یوزرا 26/5/0989 خيدر تار  -

تعرفه از چهل و شش درصد  1217 فيگوشت مرغ مشمول رد بازرگانی سود کاهش ،098185823مورخ ¨ه20730ت25998شماره .

 .نمودند بي( را تصو%20درصد) کيو  ستی( به ب06%)

جمهور در  سيیر ژهيو ندگانينما میوشت مرغ بر اساس تصمدولت در بازار گ یگذارمتیمرتبط با مداخله ق یبندها نيمهمتر

 عبارتند از: دياجراء ابلاغ گرد یبرا 00/6/0987 خيکه در تار یگوشت مرغ توسط وزارت جهاد کشاورز عيبرنامه توز میخصوص تنظ

امور  یانبیکه شرکت مباشر )شرکت پشت دينما میتنظ یگوشت مرغ را طور عيمکلف است برنامه توز یـ وزارت جهاد کشاورز0

به شرح  کساني یهامتی( تن گوشت مرغ گرم و منجمد را در سراسر کشور با ق0511دام کشور( روزانه حداقل هزار و پانصد )

 :ديعرضه نما ليذ

 و ستیب لوگرمیهر ک یگوشت مرغ گرم به ازا کنندگانعيتوز یدرب مغازه برا یليتحو متیق

 الي( ر25،511و پنج هزار و پانصد ) ستیکننده بمصرف متیو ق الي( ر20،111هزار ) چهار

 متیو ق الي( ر20،011) کصديهزار و  کيو  ستیب لوگرمیهر ک یگوشت مرغ منجمد به ازا و

 . الي( ر29،111و سه هزار ) ستیب کنندهمصرف

 :ديعرضه نما ريز یهامتیشده را به ق یسازرهیموظف است گوشت مرغ منجمد ذخ رانيا یدولت یـ شرکت بازرگان2

 هزار و کيو  ستیب یعمده فروش متیو ق الي( ر21،511هزار و پانصد ) ستیب یليتحو متیق

 .الي( ر29،111و سه هزار ) ستیکننده بمصرف متیو ق الي( ر20،011) کصدي

ها که توسط سازمان حمل تا استان نهيتمام شده و هز متیتا ق رانيا یدولت یفروش شرکت بازرگان متیالتفاوت قـ مابه9

 اهدشد. خو نیتأم یوزارت بازرگان یبازار داخل میتنظ ارانهياز محل  شود،یم نییتع دکنندگانیکنندگان و تولمصرف تيحما

 دگانکنندیکنندگان و تولمصرف تيسازمان حما ارینظارت و کنترل در اخت یبرا ديبا کنندهعيتوز یروزانه واحدها عيـ آمار توز0

 .ديو نحوه آن را کنترل نما عيتوز ندي. سازمان مذکور موظف است فرآردیقرار گ

 یبالا برا یبار مال جاديمحروم و ا یهامطلوب و استان طيبا شرا یهامناطق و استان یثابت برا متیجامعه هدف، ق عیوس دامنه

مصوبه  نيمربوط به ا راداتيا نيخواهد بود از مهمتر یبعد یهابودجه و به تبع آن تورم در دوره یکسر سازنهیدولت که خود زم

شاخص  ینشده است. بررس فيها تعراستان یبرا صیو تخص عيدر انتخاب حجم توز عيتوز یبرا یملاک گونهچی. ضمن آنکه هباشدیم

آن است که مصوبه مذکور  یايکه گو باشدینسبت به سال قبل آن م 0987در سال  یدرصد 20 شياز افزا یگوشت مرغ حاک متیق

 د. ينما فايرا ا ینقش مؤثر متیق شياز افزا یرینتوانسته است در جلوگ

 یراستا وزارت جهادکشاورز نيگوشت مرغ اقدام نمود. در ا ینسبت به لغو عوارض صادرات 06/2/0988در جلسه مورخ  رانيوز ئتیه

 طيو زمان صادرات را بر حسب شرا زانیمربوط، م یتشکل صادراتگوشت مرغ و  دکنندگانیتول هياتحاد یبا هماهنگ ديمکلّف گرد

 .ديکشور ابلاغ نما یکهابه گمر یبازار داخل میو تنظ دیتول

 شيطبق قانون قانون افزا 0932تا  0983مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ آن است که از سال خصوص در ديگر ذکر  انيشا نکته

افق تو کيبر اساس  یول ديواگذار گرد یبه جهادکشاورز عيو توز دیتول اراتیهمه اخت یعیو منابع طب یبخش کشاورز یبهره ور

وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام  تيبازار و با محور میتنظ ونیتوسط کمس متیق ریمهم نظ ماتیتصم یداخل

  . های میدانی از کارشناسان سازمان حمايت()بررسیديگردیم

اساس تصمیم وزير وقت صنعت، معدن و  تجارت و با استناد به قانون انتزاع ابعاد مختلف بازار مرغ به  به بعد، بر 0932اما از سال  

 جهادکشاورزی واگذار گرديد.

 یگذارمتیاول ق تيمشمول اولو یگوشت مرغ بازهم جزو کالاها هاارانهي یستاد هدفمند 08120براساس مصوبه  0930سال  در

 است. افتهيبازار ادامه  میستاد تنظ سیرئ 0937 ورماهيشهر 050781 هین بر اساس ابلاغروند تا کنو نيقرار گرفت و ا
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نوع مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ را در دو گروه  توانیم ديکه در بالا به آن اشاره گرد یمصوبات و مقررات یبر اساس بررس 

ین قیمت ها و تعیکه حمايت از تولیدکننده در قالب يارانه نهاده نمود یبندطبقه زیکننده ناز مصرف تيو حما دکنندهیاز تول تيحما

های ذخیره شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کننده نیز در قالب تعیین قیمت سقف و آزادسازی مرغکف و حمايت از مصرف

نفعان اشاره گرديده و اخذ نظرات از ذی باشد. در ادامه به ارزيابی آثار هر دو حمايت بر اساس مستنداتدر زمان افزايش قیمت می

 نییتع تيواردات و در نها یبرا یها، اختصاص ارز رسمنهاده یفروشارزان قياز طر یدر صنعت مرغدار تيتوجه به نوع حما بااست.

 تیاشد. واقعداشته ب هیصنعت توج نيدر ا دیتول شيو افزا یکه ورود به صنعت مرغدار ديباعث گرد 0989 یکف از بازه زمان متیق

 شيافزا جهینت و در دیتول یهابازار( باعث بسط و گسترش بنگاه ازیمازاد بر ن ینیتضم دي)خریبانیورود سازمان پشت باامر آن است که 

مازاد عرضه مرغ و عدم وجود  0939شدند که در سال  دیتول شيباعث افزا یبه نحوهاحمايت ني. استا دهيگرد دیتول زانیم

سیاری ب مرغداران نباشد و یهانهيهز یکه جوابگو ديایب نيیپا یبازار به قدر متیکه ق ديجذب باعث گرد یمتناسب برا یهاتیظرف

دچار ورشکستگی  ینیتضم یهامتیقبه با توجه  و نشده در بازار بمرغ جذ ديخربرای دولت از مرغدارن در اين سال با وجود ورود 

 گردد، به دلیل اينکهمرغ مازاد توسط دولت که معمولا در زمان افزايش قیمت وارد بازار میاز طرف ديگر بخشی از خريد  .0شوند

. دهندیخود را از دست م يیشده و ارزش غذا تیفیبه مرور زمان دچار افت ک باشدیم نيیپا زیمحصولات ن نيا ینگهدار نهیمدت به

ردند، گیدر بازار عرضه م متیق شيکه در مواقع افزا يیاون روستاو تع یبانیشده توسط شرکت پشت یسازرهیذخ یهامرغ رونياز ا

 یاختدر عمل ارزش پرد یول باشندیبازار مناسب م متینسبت به ق یظاهر متیدر طول زمان تنها به لحاظ ق تیفیکاهش ک لیبه دل

 .گرددیکنندگان محقوق مصرف عییدر عمل باعث تض رونيبالاتر بوده و از ا یافتيدر تیفیکننده به مراتب از کتوسط مصرف

 های تنظیم بازارنحوه عملکرد و اجرايی شدن برنامه 0-2

 بخش نيمداخله دولت در بازار گوشت مرغ بوده است در ا یبازار محور و هسته اصل میتنظ یهابرنامه 0980از سال  نکهيتوجه به ا با

با  یمتیق یهاتيبازار، حما میو بر اساس مصوبات تنظ 0980. از سال شودیو نحوه انجام مداخلات پرداخته م یچگونگ حيبه تشر

کننده بوده است. روش از مصرف تيسقف به منظور حما متیو ق دکنندهیاز تول تيمنظور حما هکف ب متیق نییتع وهیدو ش

 واردات( و از روش مجموع ايداخل  دیتول نی) بر اساس منشأ تأمیواردات ايداخل و  دیتول یبر اساس دستورالعمل کالاها یگذارمتیق

 بوده است. هانهيهز

 0986تا سال   0980سال  یانیم یهاکف و سقف از ماه متیق نییاز آن است که تع یخصوص حاک نيدر ا یمستندات قانون یبررس

و  نیو اخذ نظر از فعال یدانیم یهایراستا بررس نیمداخله دولت در بازار گوشت مرغ بوده است. در هم وهیمبنا و ش یبصورت رسم

مورد استفاده  یرسم ریروش اما بصورت غ نیهم زین 0939در بازار مرغ تا سال  متیکنترل ق وهیآن است که  ش یايامر گو انیمتول

کالا  تمام شدة متیمرغدار که شامل ق انيکف در حد آستانة ز متیق کيصورت بوده است که  نيبد زیقرار گرفته است. روال کار ن

مبود ک اي)مازاد عرضه و ديایب ترنيیکف پا متیبازار از ق متی. چنانچه قشودیم نییمرغدار است، تع یسود مناسب برا هیشو حا

ازاد م ديوارد عمل شده و اقدام به خر دکنندهیاز تول انياز ضرر و ز یریو جلوگ تيامور دام به جهت حما یبانیتقاضا(، شرکت پشت

 دهيگردیم نییرا داشته باشد، تع آنکننده توان پرداخت که مصرف یمتیبه عنوان حداکثر ق زیسقف ن متیق نیی. تعدينمایمرغ م

 شياز افزا یریکننده و جلوگاز مصرف تيبه منظور حما یبانیسقف فراتر رود شرکت پشت متیبازار از ق متیکه ق یطياست. در شرا

 یبانیکه شرکت پشت یمتی. قدينمایوارد بازار م متیرا به منظور شکستن قشده از زمان مازاد  یسازرهیذخ یهامرغ مت،یق هيرویب

 ديخر متیچنانچه ق یطيشرا نیسقف باشد. در چن متیاز ق ترنيیپا ديبطور معمول با د،ينمایمنجمد م یهااقدام به عرضه مرغ

 زیو بعد از آن ن ینگهدار یها نهيکار و هز یروین نهيحمل از کشتارگاه تا سردخانه، هز لیمترتب بر آن از قب یهانهيو هز یقبل

                                                           
و  دید تولاز مازا یابخش عمده تیفیامور دام، عدم تناسب ک یبانیجذب مازاد توسط شرکت پشت تیمحدود بودن ظرف رینظ یطیدر واقع شرا 1

 دیکالا باعث گرد نیارزش ا رهیدر زنج یاحتمال یهایو تمام کاست دیگردیم یخارج یعرضه مرغ که مانع از صادرات و انتقال مرغ به بازارها

 خود را از دست بدهند تیصنعت قابل نیبکار رفته در ا یها هیازسرما یامدهکه بخش ع



 مرغ و مصرف خانوارهای شهری و روستایی به دهک های درآمدیبررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

ويرايش نهايی .  

 
0011 مرداد تاريخ: 3صفحه:    

 

 نیبایپشت التفاوت را به شرکتمابه نيکه ا شودیبازار باشد دولت متعهد م یشده برا نییتع متیاز ق شتریب عيتوز بهمربوط  یهانهيهز

 متیصورت که ق نيبد کند.می نییتع زیدستگاه مباشر ن یو فروش را برا ديخر متیبازار ق می. ستاد تنظديامور دام پرداخت نما

 متیق یتا بتواند بر رو ديگردیم نییسقف تع متیاز ق ترنيیدرصد پا 01 زیفروش ن متیکف بوده و ق متیهمان ق ابرابر ب ديخر

 بازار اثر بگذارد. 

 

 های اثر افزایش نرخ ارز بر قيمت گوشت مرغ در ایرانبررسی کانال .3

های مختلف حکايت از وابستگی شديد ايران به واردات خوراک های اولیه از منشاء تأمین گوشت مرغ برای ذی نفعان و گروهبررسی

مرغ با رويکرد تغیر نرخ ارز ترجیحی در کشور مستلزم شناخت های تنظیم بازار گوشت اتخاذ سیاسترو دهد. از اينطیور را نشان می

های بازار اين محصول است. با توجه به هدف اين گزارش، بررسی اثر تغییر نرخ ارز از حالت ترجیحی به دقیق از مختصات و ويژگی

 سناريوهای منتخب بر مصرف خانوارهای شهری و روستايی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ريها از تأمین گوشت مرغ مورد ريال برای واردات خوراک مرغدا 02111در حال حاضر دولت با پرداخت نرخ ارز ترجیحی با قیمت 

 نمايد.کننده)خانوارها، صنف و صنعت( حمايت میهای مختلف مصرفنفعان و گروهنیاز کشور برای ذی

ها در هزينه تولید گوشت مرغ بديهی است، هرگونه تغییر در با توجه به منشأ وارداتی ذرت و کنجاله سويا و سهم بالای اين نهاده

ل به نرخ نیمايی يا تغییر بر اساس هر سناريوی ديگری، به راحتی اثر خود را بر قیمت گوشت مرغ قابل استفاده ريا 02111نرخ ارز از 

 های مختلف نشان خواهد داد.گروه

های ها، دستمزد و ساير هزينهبنابراين اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر نرخ ارز با فرض ثابت بودن ساير شرايط)قیمت جهانی نهاده

 با تولید گوشت مرغ( نیازمند شناخت دقیق از بازيگران و نحوه واکنش آنها به اين تغییرات خواهد بود.مترتبط 

ییرات باشد و تغگیری برای خريدارن هر کالايی از جمله گوشت مرغ میبا توجه به اينکه قیمت مهمترين فاکتور و مبنای تصمیم

کنندگان)خانوارها( به تغییر نرخ ارز وارداتی رو برای بررسی واکنش مصرفايندهد، از قیمت خود را در سبد هزينه خانوار نشان می

گردد، استفاده گرديده ها، در اين گزارش از اطلاعات مربوط به هزينه درآمد خانوارها که هرساله توسط مرکز آمار منتشر مینهاده

تغییر و يا واکنش میزان هزينه خانوارها برای سطوح مختلف  است. در واقع اثرات تغییر نرخ ارز با تاثیر بر قیمت گوشت مرغ، زمینه

 مصرف را به همراه خواهد داشت.

کنندگان)خانوارها( به تغییر قیمت گوشت مرغ، به شدت تحت تاثیر ضريب اهمیت اين کالا در سبد آنچه بديهی است واکنش مصرف

سبد مصرفی خانوار بیشتر باشد، قدرت مانور خانوار در برابر باشد. به عبارت ديگر هرچه ضريب اهمیت کالا در مصرفی خانوار می

 گردد.تغییر قیمت کمتر بوده و يا کالا جزو کالاهای اساسی محسوب می

های درآمد خانوارها طی سال -ضريب اهمیت گوشت مرغ در سبد غذايی خانوراهای شهری و روستايی بر اساس اطلاعات هزينه

درصد از مخارج خوراکی خانوارهای کشور  7گردد. به عبارت ديگر نزديک به رصد برآورد مید  7تا  5/6حدود  0938تا  0989

های درآمدی مختلف طی همان گردد. از طرف ديگر بررسی متوسط سهم مخارج گوشت مرغ در گروهصرف خريد گوشت مرغ می

درصد در دهک دهم کاهش  6در دهک اول به  درصد 7دوره مطالعه حکايت از آن دارد که با افزايش درآمد سهم مخارج از حدود 

درآمد و پردرآمد تقريبا به يک اندازه يابد. اين ارقام دلالت بر آن دارند که اهمیت گوشت مرغ در سبد خوراکی خانوارهای کممی

، گرددسوب میتوان گفت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارهای ايرانی اگرچه جزء کالاهای اساسی و ضروری محرو میاست. از اين

درآمد خواهد بود و افزايش قیمت آن باعث خواهد شد که اين خانوارها برای اما تغییرات شديد قیمت بیشتر به زيان خانوارهای کم

حفظ سطح مصرف مورد نیاز خود و يا عدم کاهش مصرف اين محصول از سبد غذايی خود، مصرف کالاهای ديگر که ماهیت ضروری 

 و يا حذف نمايند. ندارند را کاهش داده

های ارزی کشور از يک سو و رشد تقاضا به دلیل افزايش جمعیت و رشد ساير انواع تقاضا )صنف وصنعت( از طرف ديگر محدوديت

های تولید گوشت مرغ را با چالش همراه ساخته است. انداز تأمین ارز ترجیحی برای نهادهبرای گوشت مرغ از سوی ديگر، چشم
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

ويرايش نهايی .  

 
0011 مرداد تاريخ: 01صفحه:    

 

ريزان ومتولیان امر باشد، افزايش هزينه روی برنامهف و يا کاهش حمايت از تخصیص نرخ ارز ترجیحی پیشچنانچه موضوع حذ

 . 2کننده امری اجتناب ناپذير خواهد بود.گوشت مرغ و افزايش قیمت مصرف

ل مؤثر بر قیمت تمام شده ( آنالیز و سهم هريک از عوام0برای درک بهتر از اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت تمام شده گوشت مرغ  شکل)

 .گوشت مرغ  را به تصوير کشیده است 

 ( آنالیز قیمت تمام شده گوشت مرغ 0شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: یافته های تحقیق

 

هزينه خوراک شامل ذرت، کنجاله درصد قیمت تمام شده گوشت مرغ مربوط به  7/08شود ( ملاحظه می0طور که در شکل )همان

 شود.تامین می ريال 02111با نرخ ارز ترجیحی صورت واردات  ای از آن بهباشد، که بخش عمدهمیسويا و ساير اقلام خوراکی 

 ل اجتناب خواهد بود. بنابراين نوسان نرخ ارز بر هزينه تولید و در نهايت قیمت تمام شده محصول، غیرقاب

  های ذرت و کنجاله سويا استگذاری تغییر نرخ ارز بر هزينه تولید گوشت مرغ ارزبری واردات نهادهتاثیر بنابراين مهمترين کانال

 

 بررسی مصرف گوشت مرغ ایران .4

خانوار، مصارف صنفی و بخش مصرف  9تن برآورد شده است که شامل میلیون 2مصرف گوشت مرغ کشور حدود  0933در سال 

 . اما آنچهدهدمصارف صنعتی است. در اين میان بخش خانوار بالاترين سهم از تقاضای گوشت مرغ  کشور را به خود اختصاص می

به منظور برآورد مصرف خانوار بهترين  های مختلف درآمدی است.که در بررسی مصرف خانوار اهمیت دارد توجه به مصرف گروه

ينه درآمد خانوار است زيرا پوشش سطح ملی دارد و تعداد نمونه اين طرح براساس نظر کارشناسی مرکز آمار طی مطالعه طرح هز

های تکمیل شده هزار خانوار است. برای استفاده از نتايج اين طرح، داده 01گردد که معمولا نزديک به های مختلف تعیین میسال

تقسیم گرديدند به صورتی  9استفاده از برنامه نويسی، ابتدا خانوارها در ده دهک درآمدی پرسشنامه تمام خانوارهای نمونه اخذ شده با

گیرند. دهک اول درآمدی، خانوارهايی هستند که ها قرار میکه در هر دهک ده درصد خانوارها از کم درآمدترين تا پردرآمدترين

ی بنديابد. پس از دهکهای درآمدی بالاتر مخارج افزايش میه دهکها کمتر باشد و با انتقال بمخارج آنها در مقايسه با ساير دهک

های مختلف الگوی مصرف خانوارها وجود است تا امکان محاسبه شاخصخانوارها مقادير مصارف و مخارج هر خانوار سرانه شده

                                                           
ها و گوشت مرغ و همچنین ه شده و افزایش سایر عوامل نظیر قیمت جهانی نهادهدر این گزارش تنها به سناریوی افزایش نرخ ارز توج 2

 بندی و دستمزد مورد تأکید نبوده است. قیمت مواد بسته

 اند.ای بجای دهکهای درآمدی به کار گرفته شدهدر این طرح مصارف و مخارج اقلام خوراکی دهکهای هزینه -3

مرغقیمت تمام شده گوشت   

هزینه پرسنلی 

(7 %)  

( % 11سایر ) هزینه آب، برق، تلفن  

(% 8/1و سوخت)  

هزینه واکسن و 

(%  6/8دارو )  

هزینه 

  7/48خوراك)

خرید 

(% 11جوجه)  

سود 

 12مرغدار)

 41ذرت)

%)  

 29كنجاله سويا)

%)  

(% 8روغن ) (% 5سایر )  (% 3دی کلسیم فسفات)  (% 10مکمل ویتامین و املاح)  (% 4میتونین)   



 مرغ و مصرف خانوارهای شهری و روستایی به دهک های درآمدیبررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

ويرايش نهايی .  

 
0011 مرداد تاريخ: 00صفحه:    

 

واع کالاها مانند نان، برنج، ماکارونی، داشته باشد. برای مثال برآورد ماتريس سبد مصرفی خانوارها شامل مصرف واقعی خانوارها از ان

های آن مقدار مصرف يا مخارج متوسط به همراه جات در يک ماتريس که ستونانواع گوشت، گوشت مرغ ، لبنیات، سبزيجات و میوه

جامعه است. اين برآورد هم برای ده دهک درآمدی است و سطرهای آن اقلام مختلف خوراکی و حتی غیرخوراکی است، برآورد شده

( روند مقدار مصرف سرانه گوشت مرغ خانوارها به تفکیک 0است. در جدول )های مختلف انجام شدهشهری و هم روستايی در سال

 نشان داده شده است.  0933بینی مصرف برای به همراه پیش 0938تا  0930های های درآمدی مختلف طی سالمتوسط و دهک

های مثبتی که برای مصرف گوشت مرغ ) با توجه به کیفیت گوشت مرغ  و شرايط جه به نقشموضوع میزان استاندارد مصرف، با تو

ريز با اطلاع از میزان تاثیر تغییر قیمت بر میزان کننده گوشت مرغ( به آن اشاره گرديد، از ديگر معیارهايی است که برنامهمصرف

ت بر اساس هرم سنی و جنسی جمعی کشور يیغذا عيو صنا یاهيذتغ قاتیتحق تویانستمصرف گوشت مرغ بايد مورد توجه قرار دهد. 

توان مشخص . از اين روی می0استکیلوگرم برای هر نفر تعیین نموده 08کشور مقدار متوسط مصرف استاندارد گوشت سفید را 

ی قرار دارند و تغییر نرخ نمود که خانوارهای ايرانی بر حسب دهکی که در آن قرار دارند نسبت به مصرف استاندارد در چه وضعیت

ار های تنظیم بازتواند به عنوان ابزاری برای ارزيابی سیاستارز بر شرايط مصرف آنها چه تاثیری خواهد گذاشت. اين مقايسه می

مصرف  نهای حوزه سلامت و رفاه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. البته با بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر میزاقبلی و همچنین سیاست

و شکاف ايجاد شده بین سطح مورد نیاز و استاندارد مصرف و سطح تغییر يافته مصرف نیز، سناريوهای تغییر نرخ ارز را نیز مورد 

ول تر آورد قابل قبجديد، بدون هیچ جايگزينی، مصرف را از سطح استاندارد پايین ارزيابی قرار داد.  بديهی است چنانچه سیاست

تواند به عنوان سیاست قابل قبولی برای اجرا مد اف بین مصرف استاندارد و مصرف جاری را کاهش دهد، مینیست و چنانچه شک

 نظر قرار گیرد.

شود روند مصرف گوشت مرغ خانوارهای شهری تقريبا نزولی بوده است اما مصرف خانوارهای ( ملاحظه می0طور که در جدول )همان

دار افزايش قابل ملاحظه نیست از سوی ديگر مصرف گوشت مرغ بدون در نظر گرفتن مصرف روستايی افزايش داشته است البته مق

درصد پايین درآمدی جامعه در تامین مصرف  01ماهی در جوامع شهری و روستايی نزديک استاندارد است. اما بايد توجه نمود که 

که مقارن با خروج  0937یر خصوصا بعد از سال های اخاستاندارد گوشت سفید با مشکل روبرو هستند. از سوی ديگر در سال

های تولید بوده است، مصرف گوشت مرغ از مقدار ها و محدوديت ارزی برای ورود نهادهيکجانبه آمريکا از برجام و گسترش تحريم

 تر آمده است. استاندارد پايین

فزايش سطح مصرف گوشت مرغ در خانوارهای توان استنباط نمود که رابطه مستقیمی بین ا( می0همچنین از اطلاعات جدول)

های های انجام شده طی سالرغم حمايتعلیامر دلالت بر آن دارد که  نيا شهری و روستايی با افزايش سطح درآمدی وجود دارد.

گوشت مرغ در ها برای دسترسی به میزان مصرف استاندارد مورد بررسی از بازار گوشت مرغ، اما میزان يا نحوه اعمال اين سیاست

 های پايین درآمدی وجود نداشته است. هرچند افزايش قیمت بیشتر وضعیت موجود را بدتر هم خواهد نمود.گروه
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های ماخذ: يافته   لوگرمیک-نفر یدرآمد یهاگروه کیبه تفک يیو روستا ی(. مصرف سرانه گوشت مرغ  در جوامع شهر0جدول )

 پژوهش

 

 هزینه تمام شده توليد گوشت مرغ و مصرف خانوار بررسی تاثيرافزایش نرخ ارز بر .5

به منظور بررسی تغییرات نرخ ارز بر مصرف خانوارهای شهری و روستايی نیازمند کشش قیمتی گوشت مرغ مصرفی خانوارها هستیم. 

و برای جامعه  6/2 (، برای جامعه شهری منفی0981اند )عزيزی و ترکمانی )های قیمتی را برآورد نمودهمطالعات مختلفی اين کشش

(، برای جامعه 0930؛ قربانی و همکاران )82/1(، برای جامعه شهری منفی 0930زاده و همکاران )؛ قهرمان110/0روستايی منفی 

 (. 83/1(، منفی 0938و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ) 02/2(، منفی0936؛ گودرزی و همکاران )12/0روستايی منفی 

ز همچنین ا نرخ ارز بر مصرف خانوارهای شهری و روستايی به صورت جداگانه بررسی گردداثر افزايش  در اين گزارش چون بنا بود

( و برای 0930زاده و همکارن )بروزترين اطلاعات استفاده شود کشش قیمتی تقاضای گوشت مرغ جامعه شهری از مطالعه قهرمان

شده است.ساير مطالعات به کشش متوسط مصرفی بدون تفکیک  ( استفاده0930جامعه روستايی از مطالعه قربانی و همکاران )

 شهری و روستايی اشاره شده است.

تر بودن کالای مرغ در مناطق روستايی نسبت به مناطق شهری اشاره توان با کششها میاز نکات قابل توجه در خصوص کشش

تواند پذيرش باشد. زيرا در مناطق به لحاظ منطقی می ((. که اين امر0930( و قربانی)0930زاده)نمود) بر اساس مطالعه قهرمان

روستايی با توجه امکان تولید در محیط نظیر پرورش مرغ، در واقع با اندکی انحراف از الگوی اصلی مصرف، تنها الگوی تهیه آن 

رگذاری خواهد بود و تنها ضريب تاثیها بر اين الگوی تهیه نیز تاثیرگذار نمايد. با اين وجود اثر افزايش تغییر قیمت نهادهتغییر می

 آن بطور يقین نسبت به شرايط عمومی بازار کمتر خواهد بود. 

تمام شده که در بخش اول ارائه گرديد در قالب سه سناريو تاثیر تغییر در ادامه بر پايه اطلاعات فوق و مکانیزم تاثیر نرخ ارز بر قیمت

های مختلف درآمدی برآورد خواهد شد. در سناريو اول رف گوشت مرغ در گروهنرخ ترجیحی ارز به نرخ نیمايی و آزاد بر مص

ريال( افزايش  221111ماهه گذشته ) 6ريال( به متوسط قیمت نیمايی در  02111بینی شده نرخ ارز از قیمت ترجیحی )پیش

ماهه  6در  بازار متیمتوسط قه بینی شده نرخ ارز از قیمت ترجیحی بدرصد افزايش(. در سناريو دوم پیش 020خواهد داشت )

 51درصد افزايش( و در سناريو سوم چنانچه نرخ ارز از قیمت ترجیحی به  035ريال(  افزايش خواهد يافت ) 251111)گذشته 

درصد افزايش تجربه خواهد 062ريال افزايش يابد نزديک به  001111ريال به  02111درصد قیمت نیمايی افزايش يابد يعنی از 

 ((2ول )نمود)جد
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 (سناریوهای اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید گوشت مرغ2جدول)

 سناریوها
نرخ 

 ترجیحی

نرخ 

 جدید

درصد 

 افزایش

درصد افزایش 

 هزینه تولید مرغ

متوسط کاهش 

 مصرف شهری

متوسط کاهش 

 مصرف روستایی

تغییر نرخ ترجیحی 

 به نرخ آزاد
42111 251111 495 074 043 077 

 ترجیحیتغییر نرخ 

 به نیمایی
42111 221111 424 049 022 052 

تغییر نرخ ترجیحی 

 درصد نیمایی 51به 
42111 001111 062 57 47 55 

 های پژوهشماخذ: يافته

 

( میزان تغییرات مصرفی گوشت مرغ بر 2الذکر و با توجه به کشش قیمتی تعیین شده در بالا در جدول )بر اساس سه سناريوی فوق

اساس سناريوهای مختلف آمده است، تا مشخص گردد تقاضای گوشت مرغ ناشی از افزايش نرخ ارز چند درصد کاهش خواهد يافت. 

ی از گردد، بخشهای در نظر گرفته شده مشاهده مییرات بسیار شديد مانند آنچه در سناريوالبته بايد توجه نمود در شرايط تغی

افزايش قیمت کالا را تولید کنندگان با کاهش سود تعديل خواهند نمود. بخشی ديگر را نیز خانوارها از طريق جايگزينی سبد مصرفی 

در بالا بدون توجه به اين موارد و به صورت سقف کاهش تقاضا)با خود به ضرورت تعديل خواهند نمود. در نتیجه اثرات بیان شده 

فرض ثابت بودن ساير شرايط( است و احتمالا اثر افزايش نرخ ارز بر تقاضای گوشت مرغ خانوارها در عمل درصدهای کمتری است. 

های حمايتی درآمدی دون بحثبه خصوص که در سناريوی اول و دوم که بسیار نزديک به هم هستند چنانچه در عمل اين اتفاق ب

های بیافتد مفهومش اين است که مصرف خانوارها بايد به صفر برسد در عمل اين نشدنی است لذا خانوارها ناچار بسیاری از هزينه

 آموزشی، فرهنگی و تفريحی خانوار را برای تامین مصرف حداقلی حذف خواهند نمود. آثار زيانبار چنین رفتاری در بلندمدت برای

 جامعه بسیار سنگین خواهد بود. بنابراين توصیه محققان سناريوی کمترين افزايش نرخ ارز نیمايی است. 

کیلوگرم )برای هر نفر  8شده است تقاضای جامعه شهری از گوشت مرغ بینیحتی در سناريو سوم که کمترين افزايش نرخ ارز پیش

کیلوگرم )برای هر نفر در سال(  کاهش خواهد يافت.  3گوشت مرغ حدود  در سال(  کاهش خواهد يافت. برای جامعه روستايی نیز

درصد جمعیت شهری و کاهش  7/0)رشد  0011با توجه به ارقام برآوردی فوق و در صورت ثابت بودن نرخ رشد جمعیت در سال 

 751چیزی نزديک به  کل کاهش مصرف گوشت مرغ در اثر افزايش نرخ ارز 0933درصدی جمعیت روستايی( نسبت به سال  5/1

درصد عرضه گوشت مرغ( در کشور خواهد بود. در نتیجه هر گونه افزايش قیمتی ناشی از هر علت نظیر افزايش نرخ ارز، 91هزارتن )

 کند. کند بلکه تولیدکنندگان مرغ را نیز با خطر ورشکستگی و بحران نزديک مینه تنها خانوارها را دچار عدم امنیت غذايی می

 

 ندیجمع ب .6

 نيست. ابرخوردار ا یوانیح نیاقلام مختلف پروتئ نیدر ب یاژهيو گاهياز جا یو بهداشت یگوناگون اقتصاد ليمرغ به دلا گوشت 

گوشت مرغ  دیکه تول یاو جهان را به همراه داشته است به گونه رانيدر ا یامر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغدار

 01 نیجهت در ب نيو از ا افتهي شيافزا های اخیرسالهزارتن در  2111 حدودبه رقم  0900 هزار تن در سال 02از  رانيدر ا

صرف سرانه م د،یتول شيمختلف(. همسو با افزا یهاسال ،یمحصول قرار دارد)آمار نامه جهادکشاورز نيکننده ا دیکشور برتر تول
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 یهااست، هرچند که در سال دهیرس 0935 الدر س لوگرمیک 22به رقم حدود  0951در سال  لوگرمیک 08از  زیمحصول ن نيا

 ايم.های ششم تا دهم بودهبويژه در دهک شاهد کاهش مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور 0931و از سال  ریاخ

  در زنجیره ارزش مرغ دولت با تأمین نهاده ارزان در ابتدای زنجیره با رويکرد حمايت از تولید و تلاش در جهت کاهش بهای

کننده گذاری دستوری مرغ سعی در حمايت از مصرفمام شده مرغ حرکت نموده و در انتهای زنجیره نیز با اقدام به قیمتت

ها بر حوزه مصرف خانوارها بايد حفظ و يا رسیدن به سطح نمايد. بطور طبیعی و منطقی استنباط حداقل  تاثیر اين سیاستمی

 5های درآمدی ی مختلف درآمدی باشد. اين درحالی است که در بین دهکهااستاندارد مصرف گوشت مرغ در بین دهک

های مورد بررسی بطور کلی زير سطح استاندارد گوشت مرغ را مصرف دهک اول در خانوارهای شهری و روستايی طی سال

به  0937شتند، از سال اند. خانوارهای دهک ششم و هفتم شهری نیز که در سطح استاندارد و کمی بالاتر از آن قرار دانموده

بعد با کاهش سطح مصرف به سطح پايین تر و هم مرز استاندارد، میزان مصرفشان تنزل يافته است. در حال حاضر تنها 

نمايند، هرچند که های هشتم، نهم و دهم درآمدی)شهری و روستايی( بالاتر از سطح استاندارد گوشت مرغ را مصرف میدهک

 ايم.به بعد بوده 0937کاهش روند مصرف گوشت مرغ از سال ها نیز شاهد در اين دهک

 طح تر بودن سکننده با توجه به پايینتوان استنباط نمود آن است که هدف حمايت از مصرفهای اين گزارش میآنچه از يافته

مصرف استاندارد  های ششم و هفتم درآمدی به حدود و زيردهک اول و تنزل مصرف در دهک 5مصرف از میزان استاندارد در 

 های بالای درآمدی در  و در نهايت روند کاهشی مصرف در دهک

رو حکايت از عدم کارايی  سیاست تنظیم بازاری  با عنايت به ساير شرايط به بعد با چالش مواجه بوده و از اين 0937از سال 

 اقتصادی را دارد.

 ن ايجادکنندگان درآمد برای گروه تولیدکنندگان و هم برای کنندگان به عنواادامه اين روند بطور يقین هم برای مصرف

ی طیور با هاها( و درنهايت برای فعالان بخش تأمین نهادهکننده کالا)احتمال ورشکستی بنگاهتولیدکنندگان به عنوان تأمین

 بحران فعالیت زنجیره ارزش و عرضه، مواجه خواهد بود.

 ظور  تحقق اهداف رفاهی در صنعت طیور کشور، راهکارهايی گردد دولت  به مندر اين راستا توصیه می

به میزان کافی در سطح بازار)با توجه  های اعتباری خريد گوشت مرغ، اطمینان از تأمین نهادهکارت نظیر

ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر اين گذاری متناسب با ساير هزينهبه قیمت ارز ترجیحی( و قیمت

گرفته که نظر به ار داشت که بازار مصرف گوشت مرغ روند رو به کاهشی را در پیشصورت بايد انتظ

 لکنندگان اين محصوتواند آسب جدی برای تولیدهای فعلی تولید مرغ در کشور میها و ظرفیتپتاسیل

  باشد.
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