
 

 ارزيابي سياست تنظيم بازار گوشت مرغ در ايران

  ٣افسانه نيكوكارو  ٢سيدصفدر حسيني ،١آرش دورانديش
  

  چكيده
براي از ابزارهاي سياستي كه كمترين زيان اجتماعي را داشته باشند،  تعيين تركيبي وهاي كشاورزي  سياستارزيابي اثرات رفاهي 

ي ابزارهاي سياستي قيمت سقف و كف در بازار  هدف اين مقاله، تعيين تركيب بهينه. تاي برخوردار اس از اهميت ويژهگذاران  سياست
سازي تغييرات تابع زيان اجتماعي استفاده شده است و با استفاده از روش  در اين مقاله از رهيافت كمينه. است در ايران گوشت مرغ

ي ابزارهاي سياستي و پيامدهاي  خصوصيات آماري تركيب بهينههاي عرضه و تقاضا،  استراپ و بر اساس توزيع نرمال براي كشش بوت
در صورت  تركيب بهينه و ي دولت بودن هزينه صفرتركيب بهينه در صورت  ،عدم مداخلهگزين تركيب فعلي،  راه چهاررفاهي آنها در 
  .كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي قرار گرفته است ي دولت و رفاه مصرف متغير بودن هزينه

دهد كه بر خالف هدف سياست تنظيم بازار گوشت مرغ كه حمايت همزمان از  ها در بازار گوشت مرغ نشان مي نتايج بررسي
كارگيري همزمان ابزارهاي سياستي قيمت سقف و كف، از  كنندگان اين كاال بوده است، دولت با به نندگان و مصرفكتوليد

ي اين حمايت بر دوش توليدكنندگان گوشت مرغ بوده و رفاه ايشان را  كه هزينه اليكنندگان گوشت مرغ حمايت كرده است در ح مصرف
ي دولت و زيان اجتماعي  هاي دولت در بازار گوشت مرغ، هزينه سازي سياست نتايج حاصل از بهينه. نسبت به بازار آزاد كاهش داده است

ي  مقايسه. دهد ح حمايت از توليدكنندگان را افزايش ميدهد اما سط كاهش مي ،كنندگان را از راه كاهش سطح حمايت از مصرف
ي دولت و متغير  گزين ثابت بودن هزينه تحت دو راه ،هاي دولت در تركيب فعلي ابزارهاي سياستي و تركيب بهينه پيامدهاي رفاهي سياست

گزين ثابت  ها در دو راه ي سياست ينههاي دولت با تركيب به دهد كه تركيب فعلي سياست نشان مي يرفاه سطوح ي دولت و بودن هزينه
  .  ي دولت، اختالف چشمگيري دارد بودن و متغير بودن هزينه
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  مقدمه
 هخلادمها در بازار محصوالت كشاورزي  دولتينه منابع و توزيع عادالنه درآمدها، دليل ناتواني بازار در تخصيص به به

بازار در توزيع عادالنه نارسايي و جبران  2بازتوزيع مازاد اجتماعيمداخله در بازارها، دولت از هدف ). 1997، 1سالهوفر(كنند  مي
آنها . استهمواره مورد توجه اقتصاددانان  ي دولتها از سوي ديگر ارزيابي سياست ).1999، 3آلستون و پاردي( درآمدهاست

ها را با  پيامدهاي رفاهي سياستو  دهند مورد ارزيابي قرار مي ،كنند ي كه ايجاد ميبا توجه به هزينه اجتماعها را  معموالً سياست
امدهاي رفاهي متفاوتي دارد، با توجه به آنكه اجراي هر سياست خاص، پي. نمايند اي وجود ندارد، مقايسه مي زماني كه مداخله

هاي ديگري كه در بازار محصول اتخاذ  بررسي پيامدهاي رفاهي يك سياست بدون در نظر گرفتن اثرات توزيعي سياست
  .آورد اي به بار مي كننده گردد، نتايج گمراه مي

اي  معموالً مجموعه كنندگان اين بخش، گزاران بخش كشاورزي ايران، براي حمايت از توليدكنندگان و مصرف سياست
، )1379(، نجفي )1373(پهلواني مانند  انجام شده هاي پژوهشاما در . گيرند كار مي طور همزمان به از ابزارهاي سياستي را به

تعيين سطح بهينه . ده استشتوجه ن ي سياستيسطح بهينه ابزارهاهمزمان به تعيين ، )1384(، حسيني )1380(بخشوده 
صورت يك سوال مطرح   ي حمايتي به صورت همزمان، در بازار محصوالت كشاورزي ايران همچنان بهاي از ابزارها مجموعه

  . است
اين . نقش مهمي در توليدات زيربخش دام دارد 1384هزار تن در سال  1237گوشت مرغ با مقدار توليدي بالغ بر 

درصد از نياز پروتئيني  5/22ها دارد و در حدود  تي ايراني، سهم بيشتري نسبت به ساير گوش ي اقشار جامعه محصول در تغذيه
با توجه به اهميت صنعت گوشت مرغ در ). 1385معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، (كند  ي كشور را تأمين مي سرانه

  . توليد و سهم رو به رشد اين محصول در سبد غذايي خانوار، دولت همواره در بازار اين محصول، مداخله كرده است
، وزارت جهاد كشاورزي طرح تنظيم بازار 70در دهه  ها پس از اجراي طرح آزادسازي صنعت طيور دليل نوسان قيمت به

سازي و  اين طرح، شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور را موظف به خريد، ذخيره. گوشت مرغ را به شوراي اقتصاد ارائه كرد
بر اساس اين مصوبه، خريد گوشت مرغ بايد زماني انجام شود كه قيمت . نمودهزار تن گوشت مرغ  20ي چرخشي ساالنه  عرضه

شده برسد، شركت  چنانچه قيمت به باالتر از قيمت سقف تعيين. شده برسد بازاري محصول، به سطحي كمتر از قيمت كف تعيين
هاي سقف و كف اين  قيمت. عرضه كندشده، به بازار  درصد زير قيمت سقف تعيين 10سهامي پشتيباني امور دام بايد محصول را 
هايي كه طرح  با توجه به هزينه). 1384شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور، (شود  محصول براي مقاطع چهار ماهه تعيين مي

 ارزيابي كارايي اين سياست و تعيين حدود بهينه براي هدف از اين مطالعه، تنظيم بازار گوشت مرغ به دولت تحميل كرده است،
  . باشد هدف از انجام اين تحقيق ميهاي سقف و كف گوشت مرغ،  قيمت

  

  روش پژوهش
 .شود يمتدوين الگوي نموداري و رياضي ابتدا ، هاي دولت در بازار گوشت مرغ پيامدهاي رفاهي سياستبراي بررسي 

ها  نوسان قيمتقط ر اين مطالعه فاما د. ممكن است ناشي از تغييرات عرضه و يا تقاضا باشد گوشت مرغنوسان قيمت در بازار 
بديهي است كه چارچوب اصلي الگوي رياضي و نموداري  .شود در نظر گرفته ميناشي از تغييرات تقاضاي اين محصول 
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) 1( نمودار. هاي دولت در بازار گوشت مرغ در حالت تغيير عرضه با حالت تغيير تقاضا يكسان است يامدهاي رفاهي سياستپ
شود،  تنظيم بازار گوشت مرغ را در حالتي كه تغييرات قيمت گوشت مرغ از تغيير طرف تقاضا ناشي مي  سياستپيامدهاي رفاهي 

صادرات . هاي اخير بخش خصوصي گوشت مرغ خارجي وارد بازار نكرده است دهد كه در سال آمار نشان مي. دهد نشان مي
قيمت ) 1( نمودارلذا در ). هاي مختلف شاورزي، آمار سالمعاونت امور دام وزارت جهادك(گوشت مرغ نيز محدود بوده است 

  . تعادلي بازار برابر با قيمت جهاني در نظر گرفته شده است
، مقدار تعادلي ePدر قيمت تعادلي . ي گوشت مرغ هستند هاي تقاضا و عرضه به ترتيب منحني Sو  Dدر اين شكل 

كنندگان  شده براي مصرف قيمت سقف تعيين CP شده براي توليدكنندگان گوشت مرغ و  قيمت كف تعيين FP. است eqبازار 
شده،  يمت تعادلي بازار از قيمت كف تعيينكنند كه ق ابزارهاي سياستي دولت در اين بازار، زماني عمل مي. اين محصول است

  .شده، بيشتر شود كمتر شود يا از قيمت سقف تعيين
در اين قيمت، . خواهد شد 1Pمنتقل شود، قيمت تعادلي بازار  ′Dاگر تقاضاي محصول كاهش پيدا كند و به موقعيت 

و  Sq، مقدار عرضه FPدر قيمت . كند التفاوت عرضه و تقاضا را خريداري مي ، مابهFPقيمت شود و در  دولت وارد بازار مي
)(است و دولت مقدار  dqمقدار تقاضا  dS qqBU كنندگان  ن سياست، رفاه مصرفبر اثر اتخاذ اي. كند را خريداري مي =−

baي سطح  اندازه گوشت مرغ به cbaي سطح  اندازه كاهش و رفاه توليدكنندگان اين محصول به + . يابد افزايش مي ++
fedcbاي معادل سطح  دولت نيز هزينه اين سياست برابر سطح بنابراين زيان اجتماعي . گردد متحمل مي ++++

fedb   .باشد مي +++
  

  
  هاي دولت در بازار گوشت مرغ ناشي از تغيير در تقاضا پيامدهاي رفاهي اجراي سياست -)1( نمودار

  
سازي  ايش تقاضا، ذخيرهشده توسط دولت در هنگام وجود مازاد عرضه، براي تنظيم بازار در هنگام افز محصول خريداري
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Dاگر به هر دليلي تقاضاي گوشت مرغ افزايش يابد و به موقعيت . شود مي ، Sي  منتقل شود، با در نظر گرفتن تابع عرضه ′′
در اين زمان، دولت محصول . بيشتر است) CP(شده  ينيابد كه از قيمت سقف تعي افزايش مي 2Pقيمت تعادلي بازار به سطح 

ي دولت باعث  اين مداخله. كند وارد بازار مي CPشده را براساس مصوبات طرح تنظيم بازار، ده درصد كمتر از قيمت  خريداري
hgي سطح  اندازه شود رفاه توليدكنندگان گوشت مرغ به مي ي سطح  اندازه كنندگان به  كاهش يابد، در حالي كه رفاه مصرف +
ihg kjي سطح  اندازه دولت نيز از فروش گوشت مرغ به. يابد افزايش مي ++ به اين ترتيب . كند درآمد كسب مي +

)()(ي سطح  اندازه ان را بهسياست تنظيم بازار گوشت مرغ، رفاه توليدكنندگ hgcba كنندگان را  و رفاه مصرف ++−+
)()(ي سطح  اندازه به baihg ي سطح  اندازه ايجاد شده براي دولت نيز به) هاي هزينه(منافع . دهد تغيير مي ++−+
)()( edcbkj البته در . نظر گرفته نشده است سازي و نگهداري محصول، در هاي ذخيره البته هزينه. است +−+++

با در نظر گرفتن منافع . شود هاي دولت لحاظ مي سازي گوشت مرغ در مجموع هزينه هاي ذخيره محاسبات الگوي رياضي، هزينه
هاي دولت براي اجراي اين طرح، اگر  كنندگان گوشت مرغ و هزينه توليدكنندگان و مصرف

)()()( ciedcbkj ريداري و نگهداري گوشت مرغ توسط دولت بيشتر باشد، اين طرح براي هاي خ از هزينه +−+++++
  . آورد بار مي جامعه منفعت دارد و در غير اين صورت، زيان اجتماعي به

شكل تابعي براي توابع عرضه و تقاضا انتخاب  دولت ابتداي ها تسياسبراي تدوين الگوي رياضي پيامدهاي رفاهي 
هاي برآورد شده عرضه و تقاضا  و از آنجا كه در مطالعه حاضر، از كشش) 1983( 1يشنهادي گاردنربا استفاده از الگوي پ. شود مي
هاي قيمتي  هاي عرضه و تقاضا، كشش گردد كه در طول منحني ميشكل تابعي انتخاب شود،  مطالعات گذشته استفاده مي در

     :باشند گرفته شده كه به صورت زير ميبه همين دليل توابع عرضه و تقاضا به شكل نمايي در نظر . ثابت باشد
η          تابع تقاضاي گوشت مرغ      )1(

Cd aPQ =  
ε          ي گوشت مرغ تابع عرضه      )2(

PS bPQ =  
؛ ضريب انتقال a ،؛ كشش قيمتي تقاضاη كننده، ؛ قيمت مصرفCP؛ مقدار تقاضاي گوشت مرغ، dQ، اين توابعدر 
ي  تابع عرضه؛ ضريب انتقال b؛ كشش قيمتي عرضه و ε؛ قيمت توليدكننده، PPي گوشت مرغ،  ؛ مقدار عرضهSQ، تابع تقاضا

  .باشد اين محصول مي
با در نظر گرفتن قيمت . شود جرا ميبا استفاده از دو ابزار سياستي قيمت سقف و قيمت كف اگوشت مرغ تنظيم بازار 

ت مرغ براي بازگرداندن ي دولت در بازار گوش براي گوشت مرغ، پيامدهاي رفاهي مداخله FPو قيمت كف  1Pتعادلي 
  :شود صورت تعيين ميدين ، بكه از كاهش تقاضا ناشي شده شده ها به كف تعيين قيمت

  :كنندگان تغيير در مازاد مصرف 
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ضريب انتقال تابع  ′a كنندگان در هنگام خريد گوشت مرغ توسط دولت و تغيير در مازاد مصرف 1CSΔكه در آن 
   .تقاضاي گوشت مرغ در حالت كاهش تقاضا هستند

  :تغيير در مازاد توليدكنندگان
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   .ضا استتغيير در مازاد توليدكنندگان در هنگام خريد گوشت مرغ توسط دولت در حالت كاهش تقا 1PSΔكه در آن 
  :هاي دولت تغيير در هزينه

)5(                  F
dS PqqTC ).( −−=Δ 1  

   .ي دولت براي خريد گوشت مرغ هستند هزينه 1TCΔكه در آن 
  :دهندگان ماليات  تغيير در مازاد

)6(                  F
dS PqqTS ).()( −+−=Δ δ11  

  .باشد مي دهندگان مازاد مالياتتغيير در  1TSΔكه در آن 
شده  ها به قيمت كف تعيين ي دولت در بازار گوشت مرغ براي بازگرداندن قيمت زيان اجتماعي ايجاد شده در اثر مداخله

  :عبارت است از
)7(                 1111 PSCSTSDWL Δ−Δ+Δ=  

  .توسط دولت استزيان اجتماعي حاصل از خريد گوشت مرغ  1DWLكه در آن 
مقدار تقاضا در  dqمتوسط بار اضافي انتقال درآمد،  δقيمت كف،  FPقيمت تعادلي بازار،  1P، )7(تا ) 3(در روابط 

dSكف و  مقدار عرضه در قيمت Sqقيمت كف،  qq به  aضريب انتقال تابع از ) 3(ي  در رابطه. مقدار خريد دولت هستند −
a′ ي انتقال تابع تقاضا از موقعيت  دهنده اين تغيير، نشان. تغيير يافته استD  بهD′  است) 1( نموداردر .  

در . استفاده شد ATE)( 1متوسط كارايي انتقال  براي ارزيابي كارايي انتقال درآمد در بازار گوشت مرغ از شاخص
هنگام كاهش قيمت گوشت مرغ به كمتر از قيمت كف تعيين شده، دولت گوشت مرغ را از توليدكنندگان به قيمت كف 

لذا براي بررسي كارايي ابزار سياست كف قيمت در انتقال . شود ها به قيمت كف مي و باعث بازگشت قيمت كند خريداري مي
زير محاسبه ي  رابطهاز متوسط كارايي انتقال   دهندگان به توليدكنندگان گوشت مرغ، شاخص كنندگان و ماليات درآمد از مصرف

  :شود مي
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شده بيشتر شود، دولت به فروش  تقاضاي گوشت مرغ افزايش پيدا كند و قيمت تعادلي بازار از قيمت سقف تعييناگر 
اگر به دليل افزايش تقاضا قيمت تعادلي بازار . كند درصد كمتر از قيمت سقف اقدام مي 10شده به قيمتي  سازي محصول ذخيره

پيامدهاي . است dq1و مقدار محصول تقاضا شده برابر  Sq1ي  اندازه ي محصول در اين قيمت به ضهتعيين شود، مقدار عر 2Pدر 
  : باشد رفاهي استفاده از اين ابزار سياستي در بازار گوشت مرغ به صورت زير مي
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aكنندگان و  تغيير در مازاد مصرف 2CSΔكه در آن    .است ضريب انتقال تابع تقاضا ′′
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 CPت تعادلي بازار، قيم 2P، باال در روابط .تغيير در مازاد توليدكنندگان در حالت افزايش تقاضاست 2PSΔكه در آن 
ترتيب كشش قيمتي تقاضا و  به εو  ηمقدار عرضه در قيمت سقف،  Sq1مقدار تقاضا در قيمت سقف،  dq1قيمت سقف، 

                                                 
1 Average Transfer Efficiency (ATE) 



 

aبه  a، ضريب انتقال تابع تقاضاي محصول، از )9( ي در رابطه. متي عرضه هستندكشش قي تفاوت بين مقدار . تغيير يافته است ′′
Sd(شده  ي محصول در قيمت سقف تعيين تقاضا و عرضه qq 11 با فروش اين مقدار محصول، . كند را دولت وارد بازار مي) −
  . كند كسب مي) 11(ي  ي رابطه اندازه به دولت درآمدي

)11(              C
Sd PqqTC ××−=Δ 9.0)( 112  

به اين  9/0ضريب . درآمد كسب شده توسط دولت از فروش گوشت مرغ در هنگام افزايش تقاضاست 2TCΔكه در آن 
. درصد زير قيمت، وارد بازار كند 10شت مرغ را به شود كه براساس طرح تنظيم بازار، دولت بايد گو دليل در محاسبات وارد مي

  : كند ي زير، افزايش پيدا مي ي مقدار عددي رابطه اندازه دهندگان به بنابراين مازاد ماليات
)12(                 [ ]C

Sd PqqTS ××−+=Δ 9.0)()( 112 1 δ  
كارگيري سياست  زيان اجتماعي ناشي از به. استدهندگان در هنگام افزايش تقاض تغيير در مازاد ماليات 2TSΔكه در آن 

  :شود كنندگان، به صورت زير محاسبه مي سقف قيمت براي مصرف
)13(                         2122 CSTSPSDWL Δ−Δ−Δ=  

) 11(ابط در رو .گوشت مرغ است  ي دولت در هنگام افزايش تقاضاي زيان اجتماعي ناشي از مداخله 2DWLكه در آن 
متوسط بار اضافي انتقال  δمقدار عرضه در قيمت سقف و  Sq1مقدار تقاضا در قيمت سقف،  dq1قيمت سقف،  CP، )13(تا 

  . درآمد هستند
دهندگان  كنندگان افزايش و رفاه توليدكنندگان و ماليات در هنگام اجرايي شدن سياست سقف قيمت، رفاه مصرف

  :شود به شكل زير محاسبه مي ATE)(متوسط كارايي انتقال   شاخص بنابراين. يابد كاهش مي

)14(                
2

22
2 PS

TSCSATE
Δ

Δ+Δ
=  

تابع تغييرات زيان اجتماعي استفاده   سازي ينهي ابزارهاي سياستي در بازار گوشت، از رهيافت كم براي تعيين تركيب بهينه
در تدوين . شود در اين رهيافت، تغييرات زيان اجتماعي با توجه به سطح مشخصي از اهداف سياستي دولت كمينه مي. شود مي

كنندگان گوشت مرغ را دنبال  شود دولت هدف تأمين يك سطح رفاه مثبت براي مرغداران و مصرف فرض مي ،الگوياين 
با توجه به هدف مذكور و . ابزار در دسترس دولت براي دستيابي به اين هدف، سياست تنظيم بازار اين محصول است. كند مي

  : صورت زير خواهد بود سازي تغييرات زيان اجتماعي به ي كمينه ابزارهاي در دست دولت، مسأله
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به اين دليل وارد  2/0ضريب . هستند ترتيب مقادير خريد و فروش گوشت مرغ توسط دولت به Selو  Buكه در آن 
 20هاي تبعي خريد هر كيلوگرم گوشت مرغ،  ، هزينه)1384(محاسبات شده است كه بر اساس آمار شركت پشتيباني امور دام 

اين دليل وارد شده است كه بر اساس سياست تنظيم بازار گوشت مرغ، دولت  نيز به 9/0ضريب . درصد قيمت كف بوده است
  :شود هاي زير كمينه مي با توجه به محدوديت فوقتابع . درصد زير قيمت بازار، به فروش برساند 10بايد گوشت مرغ را به 

  :تغييرات رفاهي توليدكنندگان بزرگتر از صفر باشد -1
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   :كنندگان بزرگتر از صفر باشد تغييرات رفاهي مصرف -2
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  FP≤13500        :باشد) ريال 13500(ي يك كيلوگرم مرغ زنده  شده شده، بيشتر از قيمت تمام قيمت كف تعيين -3
هاي تبعي اجراي سياست  رم گوشت مرغ و هزينهي يك كيلوگ شده شده بيشتر از قيمت تمام قيمت سقف تعيين -4

  CP≤18000                  :باشد) ريال 18000(
  Bu≤30000        باشد) هزار تن 30(مقدار خريد دولت بيشتر از مقدار مصوب  -5
SelBu                :مقادير خريد و فروش دولت با هم برابر باشند -6 =  
. هاي دولت برابر صفر باشد  گزين ديگري كه براي الگوي فوق در نظر گرفته شده است فرض شده است كه هزينه اهر

        . براي اين منظور محدوديت زير نيز به الگو تحميل شده است
  0))9.0(()()2.0( =××−×+×× CFF PSelBuPBuP  

هاي عرضه و تقاضا بر  ذير و اثر كششناپ پذير و اجتناب يكي ديگر از اهداف اين تحقيق، برآورد زيان اجتماعي اجتناب
اگر زيان اجتماعي ناشي از . است گوشت مرغهاي مختلف حمايتي در بازار  پذير ناشي از اتخاذ سياست  زيان اجتماعي اجتناب

 DWL∗، با )15( سازي الگوي و زيان اجتماعي ناشي از كمينه DWLشود، با  سطح فعلي ابزارهاي سياستي دولت محاسبه مي
  :آيد دست مي ي زير به ، از رابطه)ADWL( 1پذير نشان داده شوند، مقدار زيان اجتماعي اجتناب

)16(                 ∗−= DWLDWLADWL  
  :آيد ميدست  ي زير به پذير از كل زيان اجتماعي ايجاد شده از رابطه سهم زيان اجتماعي اجتناب

)17(               100×= DWLADWLADWL /%  
توان  اي هستند، نمي ، برآوردهايي نقطه)17(و ) 16(و روابط ) 15(سازي الگوي  از آنجا كه برآوردهاي حاصل از كمينه

راپ، براي است ي گوشت مرغ، با استفاده از روش بوت عرضه  ي كشش لذا با توجه به دامنه. هاي آماري آنها را بررسي كرد ويژگي
شده، زيان اجتماعي ناشي از سطح فعلي  سازي با استفاده از مقادير شبيه. گيرد سازي انجام مي هاي تقاضا و عرضه شبيه  كشش

همچنين زيان اجتماعي ناشي از . شود هاي تقاضا و عرضه محاسبه مي ابزارهاي سياستي دولت در مقادير مختلف كشش
پذير متناظر با اين  سپس مقدار زيان اجتماعي اجتناب. شود ها محاسبه مي  مختلف اين كششدر مقادير ) 15(سازي الگوي  كمينه
عرضه بر   هاي تقاضا و سپس تابع واكنش سطح براي بررسي اثرات كشش. شود محاسبه مي) 16(ها با استفاده از الگوي  كشش

تابع واكنش سطح براي بازار گوشت مرغ به شكل . ودش پذير با توجه به اهداف سياستي برآورد مي مقدار زيان اجتماعي اجتناب
  :زير است
)18(               eddddADWL ++++= εηηε 3210%  

پذير نسبت به  كشش زيان اجتماعي اجتناب. جزء اخالل هستند e ضرايب الگو و 3dو  0d ،1d ،2d، آندر كه 
  :شوند هاي عرضه و تقاضاي گوشت مرغ از روابط زير محاسبه مي كشش

)19(                )%/)((,% ADWLddE ADWL εηε 31 +=  

                                                 
1  Avoidable Dead Weight Loss  



 

)20(                )%/)((,% ADWLddE ADWL ηεη 32 +=  
%,εكه در اين روابط،  ADWLE غييرات كشش عرضه و پذير نسبت به ت كشش سهم زيان اجتماعي اجتنابη,% ADWLE 

توان حساسيت زيان  روابط مياين با استفاده از  .پذير نسبت به تغييرات كشش تقاضا است كشش سهم زيان اجتماعي اجتناب
  . دست آورد هاي عرضه و تقاضا به پذير را نسبت به كشش اجتماعي اجتناب

ي ابزارهاي سياستي براي تنظيم اين بازار و  توان تركيب بهينه مي رفي شدهي نموداري و رياضي معبا استفاده از الگوها
   .ي دولت در بازار گوشت مرغ را تعيين كرد كمترين زيان اجتماعي ناشي از مداخله

  
  ها و برآوردها داده

. اقتصادي است-يي اجتماع ي چهارم توسعه ساله ي پنج ، اولين سال برنامه1384 سالسال مبنا براي محاسبات اين تحقيق 
ي هر كيلوگرم گوشت مرغ  شده ريال و قيمت تمام 14800طور متوسط  قيمت كف هر كيلوگرم گوشت مرغ در اين سال به

ريال  3200ي بانكي،  ونقل، اداري و بهره هاي نگهداري، حمل هزينه(ي تنظيم بازار اين محصول  برنامههاي تبعي  ي هزينه عالوه به
ي هر كيلوگرم  شده قيمت تمام. ريال بوده است 18000براي دولت ) قيمت كف 2/0مرغ و در حدود براي هر كيلوگرم گوشت 

طور متوسط  قيمت سقف و كف هر كيلوگرم گوشت مرغ بهو  ريال 13500گوشت مرغ براي توليدكنندگان اين محصول 
ريال و  14700قل قيمت گوشت مرغ، حدا. ندا ريال بوده 15700ريال و متوسط قيمت تعادلي بازار  14800ريال و  16000

 ،شده ترتيب در سطحي كمتر از قيمت كف و بيشتر از قيمت سقف تعيين اند كه به ريال بوده 17350حداكثر قيمت اين محصول 
ميليون تن  213/1ميليون تن و مقدار مصرف در حدود  237/1در حدود  1384مقدار توليد گوشت مرغ در سال . اند قرار داشته

  . است  تن بوده 33000تن و مقدار فروش گوشت مرغ توسط دولت نيز  48000مقدار خريد گوشت مرغ توسط دولت . ندا بوده
هاي زماني  هاي مختلف برآورد و دوره به دليل استفاده از روش(هاي گذشته نشان داد كه پژوهشگران  بررسي پژوهش

كشش  ،هاي گذشته در پژوهش .اند مرغ را برآورد كردهگوشت هاي عرضه و تقاضاي  كشش مقادير متفاوتي از، )متفاوت
 اين محصولكشش تقاضاي و  88/0تا  171/0اي بين  در دامنه ))1973( صالح )1372( قنبري عديوي( ي گوشت مرغ عرضه

 -63/2ا ت -23/0اي بين  در دامنه ))1381( فر ، نعيمي)1379(، باريكاني )1375( ، بخشوده)1374( ، سالم)1372( قنبري عديوي(
سازي مقادير  استراپ براي شبيه ي دولت، از روش بوت ها ي سياست براي داشتن برآوردهاي آماري از سطوح بهينه. ندا شتهقرار دا
ي گوشت  ميانگين و انحراف معيار كشش عرضه .هاي بيشتر استفاده شد هاي عرضه و تقاضاي گوشت مرغ و ايجاد داده كشش

مشاهده براي هر يك از  10000تعداد . اند بوده 135/0و  -85/0ترتيب  شش تقاضا بهكبراي و  026/0و  45/0ترتيب برابر با  بهمرغ 
 Rافزار  سازي مشاهدات از نرم براي شبيه. اند هاي عرضه و تقاضاي گوشت مرغ بر اساس توزيع نرمال منقطع ايجاد شده كشش

  . استفاده شده است
و  توليدكنندگان شود كه در اين بازتوزيع، ميبه بازتوزيع درآمد  ر بازار گوشت مرغ منجري دولت د مداخله

كه بر  اي يند بازتوزيع درآمد، هزينهدر فرا. شوند   دهندگان متضرر مي منتفع و ماليات گوشت مرغكنندگان  صرفم
بر آنكه  افزونگردد، زيرا  مي وليدكنندگانو ت كنندگان شود بيشتر از وجوهي است كه عايد مصرف دهندگان تحميل مي ماليات

اجراي  رود، تأمين وجوه الزم براي به هدر مي گوشت مرغدر بازار  اجتماعيهاي دريافتي به صورت زيان  بخشي از ماليات
معروف بندي  ماليات اجتماعيآورد كه به زيان  وجود مي هدر بازارهاي مشمول ماليات ب اجتماعيهاي  ، زيانسياست تنظيم بازار

هايي است  ها نيز داراي هزينه آوري وجوه مالياتي براي تأمين مالي و توزيع يارانه ها، خود عمل جمع افزون بر اين نوع زيان. است
در نظر  آمد بار اضافي انتقال دربه عنوان  ها اين هزينه همجموع . دنشو ميناميده هاي اداري و اجرايي سياست  كه هزينه



 

، در اين وجود نداردبازارهاي مشمول ماليات در ناشي از اختالالت  اجتماعيهاي  ران، برآوردي از زياندر اي. شوند گرفته مي
مطالعات گذشته . ها صورت پذيرد از اين هزينهرآوردي سعي شده كه با توجه به مطالعات انجام شده در ساير كشورها، ب مطالعه

هاي  هزينه .باشد درصد متغير مي 65تا  7در برخي كشورهاي پيشرفته از  بندي ميزان بار اضافي نهايي مالياتدهند كه  نشان مي
 پارامتراين متوسط مقادير  اگر. درصد به دست آورده است 20را براي برخي از كشورهاي در حال توسعه بيش از  رفاهي نهايي

هاي  هزينه درصد 40بندي حدود  هاي رفاهي ناشي از ماليات گرفته شود، متوسط هزينه در نظر درصد 40 در مطالعات گذشته
از اين رو . شود هاي رفاهي نهايي در نظر گرفته مي درصد براي هزينه 40 و 20مقدار  دودر مطالعة حاضر . باشد رفاهي نهايي مي

   .درصد خواهد بود 16 و 8برابر ، بندي هاي رفاهي ناشي از ماليات مقادير متوسط هزينه
با تقسيم كلية وجوه دريافتي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي  ،هر واحد مالياتآوري  هاي جمع هزينه براي برآورد

در سال . دست آورد هتوان برآوردي از بار اضافي انتقال درآمد ب وصول درآمدهاي مالياتي دولت بر كل درآمدهاي مالياتي، مي
ارات دريافتي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ميليارد ريال و اعتب 4/130160مقدار كل عوايد مالياتي دولت برابر  1384

درصد بوده  5/0حدود  1384آوري مالياتها در سال  جمع  هزينه نابراينب. ميليارد ريال بوده است 685وصول ماليات دولت حدوداً 
  .است

. هايي به همراه دارد هي تنظيم بازار اين محصول، هزين كند اما برنامه اي پرداخت نمي دولت براي گوشت مرغ، هيچ يارانه
شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور و سازمان حمايت   ،وزارت بازرگانيبراي نظارت بر قيمت و تنظيم بازار داخلي، 

ي تنظيم بازارهاي  ي تخصيصي دولت براي برنامه بودجه 1384در سال . كنندگان و توليدكنندگان مشاركت دارند مصرف
ي تنظيم محصوالت مختلف، به تفكيك وجود  هاي برنامه اما هزينه. ميليارد ريال بوده است 122محصوالت كشاورزي، بيش از 

در نظر گرفته درصد  5/0هاي لحاظ نشده،  هاي دولت و نيز ساير هزينه ي اجراي سياست ههزينلذا در بازار گوشت مرغ . ندارد
 17و  9، صفر، تحت سه راهگزين در بازار گوشت مرغ) δ( بار اضافي انتقال درآمدمتوسط  تحقيق،بنابراين در اين . شود مي

سازي تابع زيان خالص اجتماعي از  و براي حداقل Excellافزار  از نرم ،براي محاسبه سطوح رفاهي. شود در نظر گرفته مي درصد
  . استفاده شده است 2Rdonlopافزار  نرم

  
  نتايج و بحث
شده براي  گزاري دولت در بازار گوشت مرغ، با توجه به سطوح تعيين گيري پيامدهاي رفاهي سياست اندازهبراي 

توابع عرضه  تحقيقانگونه كه اشاره شد، در اين هم. استفاده شده است) 13(تا ) 9(و ) 7(تا ) 3(هاي سقف و كف، از روابط  قيمت
تابعي  شكلعرضه و تقاضاي برآورد شده در مطالعات گذشته و  هاي و تقاضاي گوشت مرغ برآورد نشده است و از كشش

ترتيب  به) SQ(ي گوشت مرغ  و عرضه) dQ(مقادير تقاضا  1384در سال . استفاده شده است) 2(و ) 1(شده در روابط  معرفي
 15700در سطح تعادلي بازار، با هم برابر و معادل  PPو  CPهمچنين . ميليون تن بوده است 237/1ميليون تن و  213/1برابر با 

ا توجه به اين ب. اند در نظر گرفته شده ε= 45/0و  η= -85/0ترتيب برابر با  هاي تقاضا و عرضه نيز به متوسط كشش. اند ريال بوده
  :باشند زير ميبه صورت    وابع تقاضا و عرضه، تاطالعات
)21(                   85.037.9615818591 −= ePQd  
)22(                    45.079.0 ePQs =  

هاي دولت در بازار گوشت مرغ، در حالت تغيير تقاضاي اين محصول، شكل  ي پيامدهاي رفاهي سياست براي محاسبه



 

ي اين محصول  اگر مقدار خريد گوشت مرغ توسط دولت برابر با مقدار مازاد عرضه. ي تقاضا مورد نياز است يافته تابعي انتقال
دست  وجود آمده است، مقدار تقاضا از تفاضل مقدار خريد دولت از مقدار متوسط مصرف، به باشد كه بر اثر كاهش تقاضا به

ميليون تن و قيمت تعادلي بازار، در كمترين حد خود يعني  165/1حدود  در اين حالت، مقدار تقاضاي گوشت مرغ در. آيد مي
  : باشد بنابراين شكل تابع تقاضاي گوشت مرغ در حالت كاهش تقاضا به صورت زير مي. ريال است 14700

)23(                 85.0
148.8630842125 −=′ PdQ  

اين محصول باشد كه بر اثر افزايش تقاضا  ي اگر مقدار فروش گوشت مرغ توسط دولت برابر با مقدار مازاد تقاضا
در اين حالت، . آيد دست مي جمع مقدار فروش دولت و مقدار متوسط مصرف، به وجود آمده است، مقدار تقاضا از حاصل به

. ريال است 17350ميليون تن و قيمت تعادلي بازار، در بيشترين حد خود يعني  246/1مقدار تقاضاي گوشت مرغ در حدود 
  : باشد اين شكل تابع تقاضاي گوشت مرغ در حالت افزايش تقاضا به صورت زير ميبنابر

)24(                85.0
288.51094879332 −=′′ PdQ  

هاي هدف بر اثر  ، تغييرات پديدآمده در رفاه گروه)24(تا ) 21(شده در روابط  با استفاده از توابع عرضه و تقاضاي معرفي
ي پيامدهاي رفاهي  نتايج حاصل از محاسبه. اند ي دولت محاسبه شده دم مداخلههاي دولت، در مقايسه با حالت ع سياست
 )1(كند و عرضه ثابت است، در جدول  هاي دولت در بازار گوشت مرغ در حالتي كه تقاضاي اين محصول تغيير مي سياست

  . نشان داده شده است
 4/1595ي  اندازه طور متوسط به ا بهره توليدكنندگان رفا، 1384اجراي سياست تنظيم بازار در سال  كه دده مينشان نتايج 

ميليارد ريال قرار داشته  1/1601تا  8/1589ي بين  درصد در فاصله 95كاهش به احتمال  كه اين ميليارد ريال كاهش داده است
درصد  95به احتمال  و ميليارد ريال 2/1624ي  اندازه طور متوسط به به ،كنندگان اين محصول از سوي ديگر، رفاه مصرف. است

كنندگان  بنابراين دولت با اجراي سياست تنظيم بازار، از مصرف. استيافته افزايش ميليارد ريال  1643تا  5/1605ي بين  در فاصله
 افزايش 1384علت اين مسأله، اين است كه در سال . و از رفاه توليدكنندگان اين محصول كاسته استكرده گوشت مرغ حمايت 

سقف و حداكثر قيمت اين محصول در بازار   همچنين اختالف قيمتو  ، بزرگتر بوده استآناز كاهش  ،شت مرغتقاضاي گو
. ريال بوده، بزرگتر است 100كف و حداقل قيمت اين محصول در بازار آزاد كه   ريال بوده كه از اختالف قيمت 1350آزاد 

  . كنندگان اين محصول منتقل شده است ت مرغ، به مصرفدهندگان و توليدكنندگان گوش از ماليات ،بنابراين درآمد
ميليارد ريال هزينه شده است و با توجه به سه سطح مفروض براي  5/384تنظيم بازار متحمل   دولت براي اجراي سياست

ميليارد ريال  8/449و  1/419، 5/384اي معادل  ترتيب هزينه دهندگان به ، ماليات)17/0و  09/0صفر، (بار اضافي انتقال درآمد 
طور متوسط و بر اساس سه سطح مفروض بار اضافي انتقال  به  زيان اجتماعي ناشي از اجراي اين سياست. اند  پرداخت كرده

، با توجه به سطوح ATE)(شاخص متوسط كارايي انتقال . ميليارد ريال بوده است 421و  3/390، 7/355ترتيب برابر با  درآمد، به
  . درصد بوده است 4/79و  6/80، 82طور متوسط برابر با  مختلف بار اضافي انتقال درآمد، به

  
   



 

 

  
  
  )درصد/ ميليارد ريال ( ي دولت در حالت تغيير تقاضا    هاي فعلي در بازار گوشت مرغ نسبت به عدم مداخله هاي هدف تحت سياست تغييرات رفاهي گروه -)1(جدول 

  δ  09/0=δ  17/0=δ=0  دبار اضافي انتقال درآم

  حد پايين  δ=175/0  حد باال  حد پايين  ميانگين  حد باال  حد پايين  ميانگين  حد باال  فاصله اطمينان

)(  تغيير در رفاه توليدكنندگان PSΔ  8/1589-  4/1595-  1/1601-  8/1589-  4/1595-  1/1601-  8/1589-  4/1595-  1/1601-  

)(  كنندگان تغيير در رفاه مصرف CSΔ  0/1643  2/1624  5/1605  0/1643  2/1624  5/1605  0/1643  2/1624  5/1605  

)(  تغيير در مخارج دولت TCΔ  5/384  5/384  5/384  

)(  دهندگان اه مالياتتغيير در رف TSΔ  5/384-  1/419-  8/449-  

)(  تغيير در زيان اجتماعي DWLΔ 2/375  7/355  2/336  8/409  3/390  8/370  6/440  0/421  5/401  

  ATE  0/83  0/82  1/81  6/81  6/80  7/79  4/80  4/79  5/78)(  متوسط كارايي انتقال

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ    
  
  



 

 

ي ابزارهاي سياستي اتخاذ شده در بازار گوشت مرغ در حالت تغيير تقاضا، با استفاده از شكل  براي تعيين تركيب بهينه
هاي دولت با  سازي زيان اجتماعي سياست و از راه كمينه)) 24(تا ) 21(روابط (رياضي توابع عرضه و تقاضاي اين محصول 

سپس پيامدهاي رفاهي و زيان . برآورد شد هاي سقف و كف گوشت مرغ ي قيمت ، سطح بهينه)15(ي  ز رابطهگيري ا بهره
) 3(كارگيري ابزارهاي سياستي در سطح بهينه در بازار گوشت مرغ در حالت تغيير تقاضا با استفاده از روابط  اجتماعي ناشي از به

شود، در  همانگونه كه مشاهده مي. نشان داده شده است) 2(ن محاسبات در جدول نتايج انجام اي. محاسبه شد) 13(تا ) 9(و ) 7(تا 
ريال و قيمت كف برابر  17350ي دولت، قيمت سقف برابر با حداكثر قيمت گوشت مرغ در بازار و در سطح  مداخله عدمحالت 

ازار آزاد، تغييرات رفاهي در حالت ب. ريال برآورد شده است 14700با حداقل قيمت گوشت مرغ در بازار و در سطح 
اند و در نتيجه، هيچگونه زيان  اي نشده متحمل هيچ هزينه ،دهندگان كنندگان و توليدكنندگان صفر بوده و دولت و ماليات مصرف

  .وجود نيامده است اجتماعي به
همزمان و در  طور كارگيري ابزارهاي سياستي قيمت كف و سقف گوشت مرغ به گزين دوم، پيامدهاي رفاهي به در راه

گزين، متوسط قيمت كف گوشت مرغ در  دهد، تحت اين راه نشان مي) 2(همانگونه كه جدول . سطح بهينه محاسبه شده است
همچنين متوسط قيمت سقف . ريال تعيين شده است 14100تا  13950ي بين  درصد در فاصله 95ريال و با احتمال  14000حدود 

ي ابزارهاي سياستي، قيمت سقف گوشت مرغ در حدود  اين ترتيب در سطح بهينه به. استدست آمده  ريال به 18000در حدود 
بنابراين . برابر قيمت كف در وضعيت موجود است 95/0برابر قيمت سقف در وضعيت موجود و قيمت كف در حدود  125/1
در (كنندگان  سطح حمايت از مصرف هاي دولت و زيان اجتماعي را عمدتاً از راه كاهش هاي دولت، هزينه سازي سياست بهينه

ي قيمت سقف و كف، رفاه  در اين سطح بهينه. دهد كاهش مي) مقايسه با كاهش سطح حمايت از توليدكنندگان
ي  مداخله رفاه توليدكنندگان نيز نسبت به حالت عدم. يابد ي هفت ميليارد ريال افزايش مي اندازه طور متوسط به كنندگان به مصرف

ميليارد ريال  8/18ي  اندازه طور متوسط به ي دولت نيز به هزينه. يابد ميليارد ريال افزايش مي 6/43ي  اندازه متوسط به طور دولت، به
ي دولت،  مداخله دهندگان نسبت به حالت عدم در سطح بهينه سبب خواهد شد كه متوسط رفاه ماليات  اجراي اين سياست. است

ميليارد ريال  22و  5/20، 8/18ي  اندازه ترتيب به به 17/0و  09/0تقال درآمد يعني صفر، در مقادير مختلف مفروض بار اضافي ان
ي بيشتري  اندازه دهندگان به شود، با افزايش مقدار بار اضافي انتقال درآمد، رفاه ماليات همانگونه كه مالحظه مي .كاهش يابد
كارگيري ابزارهاي سياستي  متوسط زيان اجتماعي ناشي از به، مددر مقادير مختلف مفروض بار اضافي انتقال درآ. يابد كاهش مي

ي  ترتيب زيان اجتماعي ناشي از سطح بهينه اين به. ميليارد ريال است -6/28و  -5/30،  - 8/31ترتيب برابر با  در سطح بهينه، به
بازار، گوشت مرغ را از زيرا سياست تنظيم . كند و جامعه منفعت كسب مياست هاي سقف و كف گوشت مرغ، منفي  قيمت

در حقيقت يك تجارت در طي . كند زماني كه مازاد عرضه در بازار وجود دارد به زماني كه مازاد تقاضا وجود دارد، منتقل مي
كنند كه انتقال محصول از جايي كه مازاد عرضه وجود دارد به جايي كه مازاد  هاي تجارت نيز بيان مي تئوري. دهد زمان رخ مي

  . كند ود دارد، هر دو طرف مبادله را منتفع ميتقاضا وج
  
  



 

 

  )هزار تن/ ميليارد ريال (     ي ابزارهاي سياستي تنظيم بازار گوشت مرغ در حالت تغيير تقاضا آثار رفاهي ناشي از تركيب بهينه -)2(جدول 

بار اضافي 

  انتقال درآمد

ي  فاصله

  اطمينان

 قيمت كف

  )ريال( 

 قيمت سقف

  )ريال( 

 مقدار خريد

  )تن(دولت 

مقدار فروش

  )تن(دولت 

تغيير در رفاه

  توليدكنندگان

تغيير در رفاه

  كنندگان مصرف

تغيير در 

  ي دولت  هزينه

تغيير در رفاه

 دهندگان ماليات

زيان

  اجتماعي
متوسط 

  كارايي انتقال

)( FP  )( CP  )(BU  )(SEL  )( PSΔ  )( CSΔ  )( TCΔ  )( TSΔ  )(DWL )(ATE  

EPC(تجارت آزاد : گزين اول راه PPP == (  

0  

  - 0  0 0 0 0 0 0 17350 14700 حد باال

  -  0  0  0  0  0  0  0  17350  14700  گينميان

  - 0  0 0 0 0 0 0 17350 14700 حد پايين

CEF: گزين دوم راه PPP   ) ي ابزارهاي سياستي تركيب بهينه( >>

0  
  4/332  -7/45  -0/21  0/21  1/81  0/114  30000  30000  18000  14100  حد باال

  0/260  -8/31  -8/18  8/18  7  6/43  30000  30000  18000  14000  ميانگين

  5/187 -8/17  -7/16  7/16 -2/67 -7/26 30000 30000 18000 13950 حد پايين

09/0  
  2/304 -1/44  -9/22  0/21 1/81 0/114 30000 30000 18000 14100 حد باال

  239  -5/30  -5/20  8/18  7  6/43  30000  30000  18000  14000  ميانگين

  8/173  -0/16  -2/18  7/16  -2/67  -7/26  30000  30000  18000  13950  حد پايين

17/0  
  8/282 -7/42  -5/24  0/21 1/81 0/114 30000 30000 18000 14100 حد باال

  0/223 -6/28  - 22  8/18 7 6/43 30000 30000 18000 14000 ميانگين

  2/163 -5/14  -5/19  7/16 -2/67 -7/26 30000 30000 18000 13950 حد پايين

  اي پژوهش ه يافته: مأخذ



 

 

  
  

  )هزار تن/ ميليارد ريال (     ي ابزارهاي سياستي تنظيم بازار گوشت مرغ در حالت تغيير تقاضا آثار رفاهي ناشي از تركيب بهينه -)2(جدول ادامه 

بار اضافي 

  انتقال درآمد

ي  فاصله

  اطمينان

 قيمت كف

  )ريال( 

 قيمت سقف

  )ريال( 

مقدار خريد 

  )تن(دولت 

مقدار فروش

  )تن(دولت 

تغيير در رفاه

  توليدكنندگان

تغيير در رفاه

  كنندگان مصرف

تغيير در 

  ي دولت  هزينه

تغيير در رفاه

 دهندگان ماليات

زيان

  اجتماعي
متوسط 

  كارايي انتقال

)( FP  )( CP  )(BU  )(SEL  )( PSΔ  )( CSΔ  )( TCΔ  )( TSΔ  )(DWL )(ATE  

 دولت برابر صفرهزينه:گزين سوم راه

0  
09/0  
17/0  

  -  -4/2  0  0  8/1  9  10720  9166  17091  14992  حد باال

  -  -3/5  0  0  6/0  9/5  10717  9163  17086  14988  ميانگين

  -  -2/8  0  0  0  8/2  10714  9160  17081  14983  حد پايين

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ
 
 



 

 

دهد كه براي مقادير مفروض بار اضافي انتقال درآمد، مقدار  شان مينگيري كارايي ابزارهاي سياستي در سطح بهينه  اندازه
ي ابزارهاي سياستي  بنابراين در سطوح بهينه. باشد درصد مي 223و  239، 260 ترتيب برابر با متوسط شاخص كارايي انتقال به

ريال به توليدكنندگان و  2230-2600ريال مخارج دولت در حدود  1000ازاي هر  قيمت سقف و كف گوشت مرغ، به
با توجه به سطح متوسط . وندش ي گوشت مرغ در طي زمان منتفع مي بنابراين كل جامعه، از مبادله. شود كنندگان منتقل مي مصرف

كارگيري ابزارهاي سياستي در سطح بهينه،  شود كه به مشاهده مي) درصد 79-82(كارايي اين ابزارهاي سياستي در وضع موجود 
  .   بخشد درصد بهبود مي 152- 178ها را در حدود  كارايي اين سياست

طور همزمان و در  ي قيمت كف و سقف گوشت مرغ بهكارگيري ابزارهاي سياست گزين سوم، پيامدهاي رفاهي به در راه
دهد،  نشان مي) 2(همانگونه كه نتايج جدول . ي دولت صفر در نظر گرفته شود محاسبه شده است سطح بهينه در حالي كه هزينه

همچنين متوسط قيمت سقف در . دوش ميريال تعيين  14988گزين، متوسط قيمت كف گوشت مرغ در حدود  تحت اين راه
ي ابزارهاي سياستي، قيمت سقف گوشت مرغ در حدود هفت  اين ترتيب در سطح بهينه به. ديآ ميدست  ريال به 17086ود حد

ها كاهش  طح فعلي سياستيابد و قيمت كف در حدود يك درصد نسبت به س ها افزايش مي درصد نسبت به سطح فعلي سياست
طور متوسط  ميليارد ريال و رفاه توليدكنندگان، به 6/0ي  اندازه متوسط به طور كنندگان به رفاه مصرفاين راهگزين، در . يابد مي
ها  ميليارد ريال است و نسبت به سطح فعلي سياست -3/5 يزمتوسط زيان اجتماعي ن. يابد ميليارد ريال افزايش مي 9/5ي  اندازه به

  .يابد درصد كاهش مي 101
ي دولت و زيان  دهندگان، هزينه كنندگان، ماليات كنندگان، مصرف مقادير تغيير در سطوح رفاهي توليد) 3(جدول در 

در صورت انتقال تقاضا در بازار گوشت  )گزين دوم راه( ي ابزارهاي سياستي اجتماعي، در دو وضعيت سطح فعلي و سطح بهينه
ان در مقايسه با وضع هاي سقف و كف در سطح بهينه، رفاه توليدكنندگ در صورت تعيين قيمت. اند مرغ با هم مقايسه شده

به . يابد ميليارد ريال كاهش مي 3/1617ي  اندازه كنندگان به ميليارد ريال افزايش و رفاه مصرف 1/1639طور متوسط  موجود، به
ي ابزارهاي سياستي، همچنان مثبت است اما نسبت به سطح فعلي  كنندگان در سطح بهينه رفاه گروه مصرف بيان ديگر اضافه

اتخاذ ابزار سياست بهينه، . شود رفاه توليدكنندگان گوشت مرغ، مثبت مي يابد و در عين حال، اضافه ش ميها كاه سياست
. دهد كاهش مي) درصد 95بيش از (ميليارد ريال  6/365ي  اندازه طور متوسط به هاي دولت را نسبت به وضع موجود، به هزينه

 6/449و  8/420، 5/387ترتيب برابر با  براي بار اضافي انتقال درآمد، به ر مفروضامقدسه پذير در  زيان اجتماعي اجتنابهمچنين 
دهد كه در مقادير مفروض صفر،  پذير در كل زيان اجتماعي نشان مي شاخص سهم زيان اجتماعي اجتناب. ميليارد ريال است

طور متوسط زيان  بازار گوشت مرغ، به ي ابزارهاي سياستي در براي بار اضافي انتقال درآمد، انتخاب تركيب بهينه 17/0و  09/0
هاي سقف و كف گوشت  با انتخاب قيمتبنابراين . دهد درصد كاهش مي 8/106و  7/107، 109ترتيب در حدود  اجتماعي را به

  . دتوان منفعت اجتماعي نيز به وجود آور تنها تمام زيان اجتماعي پديد آمده، قابل اجتناب است بلكه مي نهمرغ در سطوح بهينه، 
در  OLSنتايج حاصل از برآورد تابع واكنش سطح براي بازار گوشت مرغ در حالت تغيير تقاضا با استفاده از روش 

دهد تمام ضرايب در  همانگونه كه اين جدول نشان مي. نشان داده شده است) 4(در جدول  SHAZAM10افزاري  ي نرم بسته
درصد تغييرات متغير  82زاي الگو،  دهند كه متغيرهاي برون زش نيز نشان ميهاي خوبي برا آماره. دار هستند درصد معني سطح يك

ي عدم وجود خودهمبستگي در اجزاي  دهنده نشان 97/1واتسون با مقدار -ي دوربين همچنين آماره. دهند وابسته را توضيح مي
دهند  ي گوشت مرغ نشان مي عرضههاي تقاضا و  هاي حساسيت زيان اجتماعي نسبت به تغييرات كشش شاخص. اخالل الگو است

  . پذيرد از تغييرات كشش تقاضا كمتر از تغييرات كشش عرضه اثر مي ،پذير كه زيان اجتماعي اجتناب
  



 

 

  
  هاي هدف در وضعيت تركيب بهينه و تركيب فعلي ابزارهاي سياستي در بازار گوشت مرغ در حالت تغيير تقاضا   اختالف سطوح رفاهي گروه -)3(جدول 

  )درصد/ ليارد ريال مي(

بار اضافي 

  انتقال درآمد

ي  فاصله

  اطمينان

تغيير در رفاه

  توليدكنندگان

تغيير در رفاه 

  كنندگان مصرف

يتغيير درهزينه

  دولت

تغيير در رفاه

  دهندگان ماليات

تغيير در زيان

  اجتماعي

زيان اجتماعي 

  پذير اجتناب

پذير  سهم زيان اجتماعي اجتناب

  يدر كل زيان اجتماع

)( PSΔ  )( CSΔ  )( TCΔ  )( TSΔ  )( DWLΔ  )(ADWL  )(% ADWL  

0=δ  

  2/113  6/405  - 3/369  5/363  - 5/363  - 6/1543  3/1710  حد باال

  0/109  5/387  - 5/387  6/365  - 6/365  - 3/1617  1/1639  ميانگين

 8/104  3/369 -6/405 8/367 -8/367  - 9/1690 8/1567 حد پايين

09/0=δ  
 5/111  5/438 -2/402 2/396 -5/363  - 6/1543 3/1710 حد باال

 7/107  8/420  - 4/420  6/398  - 6/365  - 3/1617  1/1639  ميانگين

 9/103  2/402 -5/438 9/400 -8/367  - 9/1690 8/1567 حد پايين

17/0=δ  
 3/110  9/467 -4/431 3/425 -5/363  - 6/1543 3/1710 حد باال

 8/106  6/449  - 6/449  8/427  - 6/365  - 3/1617  1/1639  ميانگين

 3/103  4/431 -9/467 3/430 -8/367  - 9/1690 8/1567 حد پايين

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ
  

 



 

 

  نتايج برآورد تابع واكنش سطح در بازار گوشت مرغ در حالت تغيير در تقاضا  -)4(جدول 
  پذير  درصد تغيير در زيان اجتماعي اجتناب: متغير وابسته

حساسيت زيان اجتماعي 
 پذير نسبت به كشش تقاضا اجتناب

حساسيت زيان اجتماعي 
 ش عرضهپذير نسبت به كش اجتناب

  tآمارة 
ضريب
 متغير

 نام متغير

08/0  17/0 - 

 عرض از مبدأ 04/82 4/89*
 قدر مطلق كشش تقاضا 3/8 7/6*

 قدرمطلق كشش عرضه -9/37 -5/18*
ها  قدر مطلق حاصلضرب كشش 4/4 6/2*

 2Rضريب تعيين  2R 82/0ضريب تعيين  82/0

 واتسون-ي دوربين آماره F 97/1ي  آماره 6/14961

  دار در سطح كمتر از يك درصد    معني*
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

رفاه  هاي زيادي را در قالب اضافه نشان داد كه اجراي سياست تنظيم بازار گوشت مرغ، ساالنه هزينه تحقيقنتايج اين 
از سوي ديگر، اگرچه اين سياست با هدف حمايت همزمان از . كند تماعي بر جامعه تحميل ميكنندگان و زيان اج مصرف

. كنندگان گوشت مرغ اتخاذ شده است اما به كاهش سطح رفاه توليدكنندگان اين محصول منجر شده است توليدكنندگان و مصرف
هاي دولت را كاهش و رفاه توليدكنندگان را  هزينه تنها هاي سقف و كف گوشت مرغ، نه ي قيمت كه انتخاب سطوح بهينه در حالي

ي  شده درباره نتايج مطالعات انجاماز سوي ديگر . آورد وجود مي دهد بلكه منفعت اجتماعي ناشي از تجارت را نيز به افزايش مي
، 1384و همكاران، جيران (موفق نبوده است اين سياست دهند كه دولت در اجراي  ازار گوشت مرغ نيز نشان ميسياست تنظيم ب

پيشنهاد با توجه به نتايج اين مطالعه، . حذف اين سياست هستند به همين دليل سياستگزاران زيربخش دام در صدد). 1386نيكوكار، 
در سطوح بهينه تعيين شوند و ثانياً راهكارهايي براي اجراي بهتر  ي سقف و كفها جاي حذف اين سياست، اوالً قيمت شود به مي

براساس تقاضاي بازار در فصول  عرضهتوان به تنظيم مقدار  كارها مي ازجمله اين راه. ظيم بازار گوشت مرغ انديشيده شودسياست تن
هاي توليد و نظام توزيع انواع گوشت  موقع ستاد تنظيم بازار در بازار گوشت مرغ و هماهنگي سياست مختلف سال، ورود و خروج به
  . قرمزو سفيد در كشور اشاره كرد
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Evaluation of chicken market adjustment policy in Iran 
A. Dourandish1 , S.S. Hosseini2, and A. Nikoukar3   

 
Abstract 

Evaluation of welfare effects of agricultural policies and determining a combination of policy 
instruments that has the least dead weight loss is important for policymakers. The objective of this 
paper is determining the optimum combination of policy instruments of ceiling and floor prices in 
Iranian chicken market. The minimization of changes in dead weight loss function is used in this paper. 
By using boot strop method and on base of normal distribution for supply elasticity and demand 
elasticity, statistical properties of optimum combination of the policy instruments and the welfare 
outcomes were analyzed in four scenarios; current combination, non intervention, optimum 
combination with respect to fixed governments’ cost, optimum combination with respect to variable 
governments cost and producers and consumers’ welfare. 

Result of analyses in chicken market show that government has protected chicken consumers by 
applying policy instruments of ceiling and floor prices. Governments’ policies optimization in chicken 
market reduces governments’ cost and dead weight loss by reduction protection from consumers but 
increases protection from producers. Comparison of welfare outcomes of current combination and 
optimum combination shows that current combination is far from of optimum combination in two 
scenarios of variable and fixed governments’ cost. 
 
Key words: optimal combination, policy instruments, dead weight loss, boot strop, ceiling price, floor 
price, market adjustment, chicken meat 
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