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  1394 پاييز ،91 ة، شمارسومبيست و كشاورزي و توسعه، سال  اقتصاد
  

۱۵۹ 

  

 هاي انرژي بر بازار گوشت ايرانافزايش قيمت حامل رثاآ

  

  2محمد بخشوده ،1فاطمه فتحي

  7/8/1393: تاريخ پذيرش            4/9/1392: تاريخ دريافت

  چكيده

قيمت و  هاهزينههاي اخير، بحث واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي در ايران در سال

دام و طيور از زير بخش  بخش. ه استدادرا تحت تأثير قرار بر محصوالت انرژي تمام شده 

در نتيجه اين شوك، . شودمحسوسي متأثر مي طوره افزايش قيمت انرژي ب ايران با كشاورزي

و رفاه  دريگ ميدر بازار مزرعه و خرده فروشي تحت تأثير قرار  قيمت و مقدار عرضه و تقاضا

اين سياست بر بازار  رثاآ ،در اين مطالعه. كنندگان تغيير مي نمايدكنندگان و مصرفعرضه

سناريوهاي . بررسي شد) EDM(جايي تعادل  هگوشت ايران با استفاده از الگوي چندبازاري جاب

هاي انرژي در حاالت تغيير تقاضا و عدم تغيير حاملدرصدي قيمت  300و  50، 38افزايش 

  با ثابت بودن ،تقاضا در دو وضعيت مختلف افزايش تدريجي و يكباره قيمت انرژي

نتايج نشان داد كه با افزايش متفاوت تقاضاي خرده فروشي . نظر گرفته شد رساير شرايط، د
                                                           

  )  مسئول ةنويسند(دانشگاه شيراز  ،اقتصاد كشاورزي انشجوي دكتريد. 1
e-mail: fathifateme@yahoo.com 

 e-mail: bakhshoodeh@gmail.com                              دانشگاه شيراز ،اقتصاد كشاورزي گروهستاد ا. 2
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، كاهش رفاه گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله در هر سناريو

كنندگان  مقايسه رفاه توليدكنندگان و مصرف. دشوتوليدكنندگان تا حد زيادي جبران مي

هاي انرژي در سناريوهاي درنظر گوشت در نتيجه افزايش تدريجي و يكباره قيمت حامل

هاي انرژي كاهش رفاه كمتري گرفته شده حاكي از آن است كه افزايش يكباره قيمت حامل

 . نمايدرا ايجاد مي

  

  ,JEL:E64, D41, P28طبقه بندي 

  

   :ها كليدواژه

الگوي تعادلي جايگزيني، بازار گوشت، مازاد توليدكننده، مازاد مصرف كننده، قيمت 

 انرژي

  

  مقدمه

. 1ساير كشورهاي جهان به مراتب پايين تر است ازهاي انرژي در ايران قيمت حامل

شروع  در ايران 1389 سال انرژي در هايحامل قيمتها با افزايش يارانه هدفمندسازي طرح

طرح  اجراي از بعد .يافت چشمگيري افزايش انرژي هايحامل اين طرح قيمت اجراي باو  شد

-1/8برابر، نفت گاز  4/5برابر، نفت سفيد  2/6 -6/3 بنزين قيمت واقعي ها،يارانه هدفمندسازي

نيز   1391از سال ). 1389وزارت نيرو، (برابر افزايش داشت  8/18برابر و نفت كوره  9/18

بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها، . ها مطرح شده استبحث اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه 

قيمت ارز منظورشده در بودجه ساالنه تعيين  هاي انرژي پس از سال پايه براساس قيمت حامل

 اگر چه. هاي انرژي داخلي به قيمت هاي جهاني استهدف، رساندن قيمت حامل. گرددمي

وجود  در ايران هاي انرژيهنوز اطالعات كاملي درباره جزئيات افزايش نهايي قيمت حامل
                                                           

كشورهاي با قيمت پايين قرار دارد به  ءكشور جهان جز 174در ميان  ايرانهاي انرژي در  قيمت حامل. 1

 .تر از ايران است كشور ارزان 17كشور و قيمت گازوئيل فقط در  40طوري كه قيمت بنزين در 
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هاي حامل قيمت ، در ابتدا1392اما مطابق مصوبه مجلس جمهوري اسالمي ايران در سال  ندارد

  . اهد داشتخوافزايش  درصد 38انرژي 

واحدهاي توليدي بسياري در ايران در عرصه كسب و كار كشور مشغول به فعاليت 

هستند كه به تغييرات قيمت انرژي واكنش چنداني نشان نداده اند زيرا بهاي سوخت مصرفي 

ها ناچيز بوده و بر هزينه متغير واحدها اثر حتي پس از اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه

اين درحالي است كه ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان از شاخص . شته استچنداني ندا

وري بااليي برخوردار بوده و شاخص بهره) انرژي مصرفي به ارزش توليدات(شدت انرژي 

ابريشمي و (هاي جهاني كمتر است دنسبت به استاندار) معكوس شاخص شدت انرژي(انرژي 

 توليدي، صنعت دام و طيور از زير بخش كشاورزي تقريباً در ميان واحدهاي). 1390همكاران، 

در تمامي گرچه . درصد از سهم مصرف انرژي اين بخش را به خود اختصاص داده است 40

توجه شده و با ايجاد انرژي ها به مسئله  سال داميكننده محصوالت كشورهاي توليد

ين بودن قيمت يدر ايران به دليل پا اما ،ها به حداقل رسيده استراهكارهاي مناسب اين هزينه

توجه بسيار كمتري نسبت  ،خصوص در بخش كشاورزي و توليدات داميه ب ،سوخت و انرژي

باشد كه سهم ميبيشترين مصرف عمده بخش كشاورزي نفت گاز . شده است عاملبه اين 

هم اين س درصد 40كه حدود به طوري، ستدر زير بخش كشاورزي بسيار باال هامرغداري

  ).1390ابريشمي و همكاران، (است  )درصد از كل مصرف 2/5حدود (ها مرغداري متعلق به

كامالً مشهود و  دام و طيور هاي بخشباال رفتن قيمت سوخت و انرژي، هزينهبا  

حذف يارانه انرژي بر هزينه نهايي اين صنايع شوك وارد نموده كه منجر به  و ملموس شده

 تأمين لحاظ از گوشت كه نقشي به توجه با. گرددمصرف گوشت ميتغيير در قيمت و مقدار 

 مصرفي فرهنگ در بديهي امر يك آن مصرف به تمايل و رددا تغذيه در حيواني پروتئين

هاي انرژي بر اين بخش از اهميت ويژه اي كشور است، مطالعه واقعي نمودن قيمت حامل

  .برخوردار است
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آيد از جمله اينكه واكنش  وجود ميه هاي ب پرسششده،  مسائل مطرحبه با توجه 

تغيير در هزينه نهايي . سوخت چگونه است كنندگان به اجراي فاز دوم حذف يارانه عرضه

كنندگان در مقابل دهد و رفاه مصرفتوليد گوشت، چگونه قيمت ها را تحت تأثير قرار مي

در اين راستا تعيين . هد بودتغيير قيمت پس از اجراي فاز دوم هدفمندي به چه صورت خوا

كنندگان گوشت و تعيين اثرات تغيير در مقدار عرضه گوشت، تعيين تغيير در تقاضاي مصرف

در نتيجه تغيير قيمت گوشت از اهداف مطالعه حاضر  رفاهي مصرف كنندگان و توليدكنندگان

  . باشدهاي انرژي بر بازار گوشت ميدر جهت واقعي نمودن قيمت حامل

را با هدف تعيين كشش تقاضاي  EDMالگوي نخستين بار  (Muth, 1964)ماس 

 گاردنر .عوامل توليد و تابع عرضه براي يك صنعت با يك محصول و دو نهاده به كار برد

(Gardner,1975)  يك محصول و دو نهاده را در صنعت رقابتي براي بررسي پاسخ قيمت

فروشي دنبال رعه يا تقاضاي قيمت خردهخرده فروشي نسبت به انتقال تابع عرضه مز -عمده

توسعه يافت و تغيير متغيرهاي  (Piggott, 1992)اي توسط پيگوت الگو با ايستاي مقايسه. نمود

 ,.et alزهاو و همكاران  ،با توسعه الگو. درونزا را در نتيجه تغيير در متغيرهاي برونزا دنبال نمود

2000) (Zhao هيل و همكاران ،(Hill et al., 2001) السك و آندرسون ، Lusk and 

Anderson, 2004)(باالگتاس و كيم ،(Balagtas and Kim, 2007)  جانز ،(Jones, 2010)  و

كه پرداختند هاي مختلفي به تحليل سياست (Okrent and Alston, 2012) آكرانت و آلستون

) 1388(ي و حسيني شهباز ،در ايران. در كشورشان بر صنايع دام وطيور اثرگذار بوده است

رفتار اقتصادي حاشيه بازاريابي گوشت قرمز را نسبت به تغيير عوامل انتقال دهنده تابع تقاضاي 

اما در اين مطالعه به  .نددكربررسي  اگوشت آماده طبخ، عرضه دام زنده خدمات بازاريابي ر

عرضه انواع گوشت كه بر هزينه نهايي و در نتيجه تابع - بررسي اثر سياست حذف يارانه انرژي 

  . پرداخته شد EDMبا استفاده از الگوي  - اثرگذار است ) خصوص گوشت مرغه ب(
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  ي نظري و روش تحقيقنمبا

هاي مختلف از الگو جهان سراسر در كشاورزي هايسياست ارزيابيبراي تعيين اثر و 

كارگرفته هاي تعادل جزئي به و الگو) CGE(ده و تعادل عمومي نستا -جمله تحليل داده

 محقق كه است مناسب شرايطي براي ستانده-داده تحليل نيز و عمومي تعادل هايالگو. شود مي

است  اقتصاد كل و ديگر هايبخش بر كشاورزي بخش در سياست يك اثر رديابي دنبال به

Alasia, 2002)(. ها راهاي چند بازاري اثر سياستي و الگويهاي تعادل جزاما استفاده از الگو 

براي بررسي هاي تعادل جزيي، يكي از الگو. دهددر يك بازار يا چند بازار داخلي نشان مي

EDM سياست در چارچوب يك يا چند بخش به شكل متمركز روش
  .است 1

هاي كاال و اثر آن بر قيمت و مصرف  قادر است تغيير سياست بر قيمتEDM ي الگو

تابع عرضه  انتقالزمان از طريق  سياست به طور هممحصوالت را با دنبال نمودن اثر يك يا چند 

در اين مطالعه براي بررسي اثر سياست حذف يارانه . و تقاضا در بازارهاي مختلف دنبال نمايد

) خصوص گوشت مرغه ب(كه بر هزينه نهايي و در نتيجه تابع عرضه انواع گوشت -انرژي 

  . شوداز اين الگو استفاده مي - اثرگذار است 

كه به لحاظ مصرف از  ،مطالعه بازارهاي افقي، بازار گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در اين

و ارتباط بازارهاي عمودي شامل بازار  ،باشندكنندگان قابل جايگزيني ميديدگاه مصرف

معادله تقاضا   nسيستم معادالت بر اساس. شوندفروشي در نظر گرفته ميفروشي و عمده خرده

معادله هزينه كل عرضه گوشت در   n،)شامل گوشت مرغ، گوسفند و گوساله( براي گوشت 

 زير روابطقالب معادالت در . شودبازار در سطح خرده فروشي و مزرعه در نظر گرفته مي

  .اندمشخص شده

 )1(                                            NnAPqq
nnn

,..,2,1);( =∀=  

)2(                                       NnqWcC
nnn

,..,2,1)( =∀=  

  

)3(                                   
NnqWgq

W

Wc
X

nnn

l

n
n ,...,2,1)()

)(
( =∀=

∂
=

  
                                                           

1. Equilibrium Displacement Model 
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)4(                          NnBWfX
nn

,...,2,1);( =∀=  

تقاضاي گوشت آماده طبخ در سطح خرده فروشي است كه در آن  1 رابطه
n

q  مقدار

از  N×1بردار  Pتقاضا شده گوشت آماده طبخ در سطح خرده فروشي است كه تابعي از

تغيير در (دهنده برونزاي تابع تقاضاي خرده فروشي  عامل انتقال nAقيمت خرده فروشي و 

تابع  2 رابطه. باشدمي) فروشيثر بر تقاضاي خرده ؤكنندگان و ديگر عوامل ممخارج مصرف

nامين گوشت خرده فروشي است كه  nهزينه كل توليد 
C  تابعي ازW  1بردار×N  از قيمت

nسرمزرعه و 
q با وجود شرايط رقابتي در بازار،  . باشدمقدار تقاضا شده گوشت آماده طبخ مي

ام  nتابع تقاضاي هيكس صنعت  3 رابطه. فروشي گوشت برابر با هزينه نهايي استخردهقيمت 

تابع عرضه  4رابطه . دست آمده استه ب 2 باشد كه بر اساس لم شفارد از تابع هزينه رابطهمي

دام زنده آماده كشتار كه تابعي از قيمت سرمزرعه عرضه دام زنده آماده كشتار و عامل انتقال 

n(عرضه 
B (براي تعيين تغييرات ناشي از تغيير سياست، از الگوي . باشدميEDM  استفاده شد

عالمت . بازنويسي شده اند 8تا  5به ترتيب به شكل درصد تغييرات در روابط  4تا  1كه روابط 

(هت 
^

  باشندهاي تعريف شده قبلي ميعبارت) درصد تغيير(نشان دهنده تغيير نسبي ) 

 )XXdXXd ˆ/)ln( =≅(:  

 )5(
                       

Nnpq
nn

nn

n

n

n
,..,2,1ˆˆ

1

=∀+=
′

′

=′
∑ αε  

)6( 
                      

NnWSRW
P

W

W

Wc
p nnnn

n

n

n

n
n ,..,2,1ˆˆ)

)(
(ˆ =∀−=

∂
= γ  

)7(                      NnqWSRX
nnnnnnn ,..,2,1ˆˆ)1(ˆ =∀+−−−= γσσ  

)8(                    NnWX nnn
L

l

n ,..,2,1ˆˆ

1

=∀+=∑
=′

βδ  

،5 در رابطه
nn ′ε  كشش مارشال تقاضاي خرده فروشي گوشتn با توجه  ام آماده طبخ

باشد كه كشش خودقيمتي و متقاطع انواع مي) ′n(ها فروشي سايرگوشتبه قيمت خرده

  برابر با  وفروشي گوشت آماده طبخ عامل انتقال تقاضاي خرده nα. گيردگوشت را دربر مي

)n

n

n

n

nn

A
q

A

A

APq ˆ);(

∂

انتقال تابع تقاضاي خرده فروشي در نتيجه تغيير در مخارج . است) ∂
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سهم توليدكننده از قيمت  6 در رابطه. باشدخانوار كه به عنوان متغير برونزا است مي

n(فروشي خرده
SR( توان بارا ميn

n

n

n

n

SR
P

W

W

Wc
=

∂
)

)(
دريافتي  نمود كه سهم جايگزين)

باشد كه فروشي گوشت مياز ارزش خرده) هاقصابي(فروشي گوشت كنندگان خرده عرضه

برابر با 
nn

nn

n

qP

WX
SR هاي بازاريابي كشش جانشيني بين دام و نهاده nσ 7در رابطه . است =

  8 در رابطه .است
nδ سرمزرعه است وكشش عرضه در بازارnβ  شيفت نسبي تابع عرضه از

n(كه برابر با باشد  ميجهت تغيير در مقدار 

n

n

n

n

B
X

B

B

BWf
ˆ

);(

∂

∂
دست ه براي ب. است) 

آوردن درصد تغيير در مقدار و قيمت در نتيجه انتقال تابع عرضه و تقاضا در اثر تغيير در 

  :شوداستفاده مي) 9(سياست به شكل ماتريسي از رابطه 

  

 )9(
































−
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fSCf
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SRfSCSRf
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X
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SRISCكه در آن،  −= ،11
)(

−− ++−= SRSCf
NNN εσδ ،Nδ ماتريس

NN  كشش عرضه كاال در بازار سرمزرعه،  ×
NI واحد ماتريسNN  Nε. باشندمي ×

NNهاي ماتريس  Nσهاي مارشال تقاضاي خرده فروشي انواع گوشت، شامل كشش ×

NNماتريس  ماتريس سهم كل  SRهاي جانشيني دام و نهاده هاي بازاريابي، از كشش ×

  اساس تغيير در عوامل انتقال عرضه و تقاضا. باشدهزينه گوشت خرده فروشي از سرمزرعه مي

)nαوnβ (براي هر كدام از معادالت قابل محاسبه است .  

 از دباي تغيير قيمت براثرمصرف كنندگان گوشت  رفاهي اثرات گيري اندازه براي

ها مازاد هيكسي به چگونگي ترتيب تغيير در قيمت. استفاده گردد رفاه هيكسي هايشاخص

و  (CV)مازاد هيكسي توسط دو معيارتغييرات جبراني . (Just et al., 2004)باشد حساس نمي

تغييرات جبراني حداقل مقداري است كه . شودگيري مياندازه (EV)درآمد معادل 
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هستند تا افزايش قيمت را تحمل نمايند و درآمد معادل،  1كنندگان مايل به دريافت مصرف

تا از افزايش قيمت هستند  2كنندگان حاضر به پرداخت حداكثر مقداري است كه مصرف

كنندگان تمايل زيرا مصرف ،شوداستفاده مي CVدر اين مطالعه از معيار . جلوگيري نمايند

 د؛وضعيت بهتري داشته باشن) مطلوبيت سطح قبل از افزايش قيمت(دارند از وضعيت اوليه خود 

 Azzam).د بنابراين بايستي براي بهتر شدن مطلوبيت در نتيجه افزايش قيمت جبران صورت گير

and Rettab, 2012) كنندگان تابع نقطه شروع معيار تغييرات جبراني در اين است كه مصرف

U)را با توجه سطح مطلوبيت اوليه خود ) (.)E(سبد كااليي  Nمخارج مواد غذايي در 
0
حداقل  (

 زير باشد كهقيمت هاي خرده فروشي سبد گوشت مي pدر تابع مخارج حداقل، . نمايندمي

. باشدمرتبط به حالت پس از تغيير قيمت ناشي از اعمال سياست مي 1مربوط به شرايط اوليه و 

    (Azzam and Rettab, 2012) :شودمحاسبه مي زيراز رابطه  (CV)مقدار تغييرات جبراني 

)10(                                         
),,...,,(),,...,,(

000

2

0011
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UpppEUpppECV nn −=

  

باشد و مطلوبيت قابل مشاهده هيكس تابعي از مطلوبيت اوليه مي از آنجا كه تابع تقاضاي

  : استفاده شدزير  ، از رابطهينيست، در عمل براي محاسبه تغييرات جبران
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مشخص شده است،  قابل مشاهده نيست اما بر اساس كشش باال مقدار هيكسي كه در رابطه

 دست آورد كه در رابطهه توان مقدار هيكسي را ببه طور تقريبي ميهاي تابع تقاضاي هيكس 

  :مشخص شده است زير

                                                           

1. Willing To Accept (WTA) 

2. Willing To Pay (WTP) 
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H ،كه در آن

nn ′ε كنندگان از جهت محاسبه رفاه عرضه. كشش تابع تقاضاي هيكس است

شامل مزرعه و  iبراي بازار  nرابطه مازاد توليدكننده گوشت  آن،استفاده شدكه در ) 13(رابطه 

0قيمت اوليه . خرده فروشي است
p 0، مقدار اوليه

q ،ppdppd ˆ/)ln( و  ≅=

qqdqqd ˆ/)ln(   .است ≅=

)13( )ˆ5.01)(ˆ(00 qpqpPS i

n

i

n

i

n

i

n +−=∆ β
                                                        

  

كه براي هر صنعت مازاد توليدكنندگان برابر با جمع مازادهاي مزرعه و خرده فروشي 

∑∆=∆
i

i

nn PSPS  با  است و براي كل بازار گوشت برابر∑∆=∆ nPSPS باشد مي.  

 گوسفند زنده آماده كشتار و گوشت مرغ، گاو و هاي قيمت مرغ، گاو و گوساله وداده

مقدار توليد مرغ، گاو و گوساله و  ؛گوساله و گوسفند از شركت پشتيباني امور دام و طيور

گوسفند زنده آماده كشتار و گوشت مرغ، گاو و گوساله و گوسفند از سازمان جهاد 

كشاورزي و هزينه سوخت مرغداري، واحدهاي توليدگوسفند وگاو و گوساله پرواري از 

 . آوري شدجمع 1391تا  1389مركز آمار ايران براي سال 

  

  نتايج و بحث

كنندگان و و تعيين رفاه مصرف EDMپارامترهاي زير براي الگوي  ،به طور كلي

كشش )الف :توليدگنندگان در نتيجه اعمال فاز دوم سياست حذف يارانه انرژي مورد نياز است

سهم توليدكنندگان گوشت گاو و گوساله از قيمت  )ب ،تقاضاي مارشال و هيكس گوشت

   .هاي بازاريابين دام و نهادهكشش جانشيني بي) د ،كشش عرضه) ج خرده فروشي،
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زاده فلسفيان و قهرمانمانند از ميان مطالعات معتبر ) 1جدول (كشش تقاضاي گوشت 

كه كشش تقاضا براي گوشت را محاسبه نموده اند، انتخاب شد، چراكه انواع مختلف ، )1391(

مورد بررسي تابع تقاضا براي سبد گوشت قرمز به شكل ساالنه تخمين زده شده و با دوره 

را در الگوي  Nεهاي تقاضاي مارشال عناصر ماتريس كشش. مطابقت دارد 1363-1391

EDM  دهندتشكيل مي.  

 كشش تقاضاي خرده فروشي انواع گوشت. 1جدول 

 گوشت گاو و گوساله گوشت مرغ گوشت گوسفند  نوع كشش تقاضا

 گوشت گوسفند
 17/0 -096/0 -17/1  مارشال

  32/0  17/0  -72/0  هيكس

 گوشت مرغ
 076/0 -79/0 -17/0  مارشال

  27/0  -53/0  29/0  هيكس

 گوشت گاو و گوساله
 -89/0 14/0 32/0  مارشال

  -93/0  37/0  71/0  هيكس

  )1391(زاده فلسفيان و قهرمان: مأخذ

شده آورده  2كه در جدول باشد  ميعالوه بر كشش تقاضا پارامترهاي ديگر مورد نياز 

هاي بازاريابي بر اساس كشش جانشيني بين دام زنده و نهادههاي عرضه و كشش. است

استفاده مورد ) 1392( مطالعه فتحي و بخشوده  و از (Wohlgenant, 2012) چارچوب ولگنانت

 .كه براي جلوگيري از طوالني شدن متن از آوردن جزئيات آن خودداري گرديدقرار گرفت 

هاي قيمت و براي تعيين سهم توليدكنندگان گوشت از قيمت خرده فروشي از ميانگين داده

گزارش شده  2استفاده شد كه اين ضرايب در جدول  1391و  1390، 1389مقدار سه سال 

  . است
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 EDMمقدار پارامترهاي مورد نياز الگوي . 2جدول 

 پارامترها تعريف پارامتر مقدار

 sheepδ  *توليدكنندگان گوشت گوسفند از قيمت خرده فروشيسهم  453/0

 Poultryδ *سهم توليدكنندگان گوشت مرغ از قيمت خرده فروشي 925/0

 beefδ *سهم توليدكنندگان گوشت گاو و گوساله از قيمت خرده فروشي 625/0

 sheepσ هاي بازاريابيگوسفند و نهادهكشش جانشيني بين  26/0

 poultryσ هاي بازاريابيكشش جانشيني بين مرغ و نهاده 319/0

 beefσ هاي بازاريابيكشش جانشيني بين گاو و و گوساله و نهاده 389/0

 sheepδ كشش خود قيمتي عرضه براي گوسفند 671/0

 poultryδ كشش خود قيمتي عرضه براي مرغ 623/0

 كشش خود قيمتي عرضه براي گاو و گوساله  353/0
beefδ 

  هاي پژوهش يافتهو   )1392(فتحي و بخشوده : مأخذ

هاي انرژي، درصد كل هزينه محاسبه شوك ناشي از واقعي شدن قيمت حامل براي

سوخت مصرفي به متوسط ارزش كل توليد هريك از صنايع توليد گوشت درنظر گرفته 

يير در هزينه برابر با تغ يك تغيير در هزينه هر واحد توليد تقريباً ،در شرايط رقابتي. شود مي

گوسفند  و گاو بازار گوشت ،)1387(بر اساس مطالعه حسيني و همكاران  از آنجا. نهايي است

فروشي رقابتي بوده و بازار مرغ گوشتي در ايران نيز بر اساس  خرده و توليدكننده سطح در

شوك وارد بر تابع  ،يك بازار رقابتي كامل است، بنابراين ،)1389(حسيني و پرمه  مطالعه

  :ت با عرضه براي توليد گوشت برابر اس

n

n

nn

nn
n

W

C

qW

qC
==β                                                                                             (14) 

هر واحد در هزينه سوخت به كار رفته  nCمتوسط توليد گوشت و  nq ،در اين رابطه

 وها هزينه 3در جدول . شودبه گوسفند، گاو و گوساله و مرغ مربوط مي nباشد و توليد مي

به  1391سال . ده استگرديمحاسبه تغيير در هزينه نهايي و ايجاد شوك بر تابع عرضه مشخص 

  . عنوان سال مبنا درنظر گرفته شده است
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  1391سال در كل هزينه ساالنه انرژي و ارزش توليد هر يك از صنايع گوشت . 3جدول

  گوسفند  گاو و گوساله  گوشت مرغ  

  8596  88/119892  45/2264683   )ميليون ريال(كل هزينه سوخت 

  318800  171000  1907194   )تن(توليد كل 

  80/650786  8168499  15/43534365   )ميليون ريال(ارزش فروش 

  3/1  5/1  2/5  نعتص ز ارزش فروشدرصد هزينه سوخت ا

  هاي تحقيق و يافته )ها ، گاوداري هاي صنعتي و دامداريچكيده نتايج سرشماري از مرغداري هاي( مركز آمار ايران: منبع

با تعيين سناريوهاي مختلف جهت تغيير در هزينه سوخت واحدها به ارزش توليد سال 

اي مصرف سهم هزينه ،بر اساس نتايج. عرضه مورد محاسبه قرار گرفتمبنا، شوك وارد بر تابع 

هاي نشخواركنندگان انرژي در توليد گوسفند در ايران مقدار ناچيزي است چرا كه گله

عشاير كه توسط پرورش در روستاها و ديگري  :يابندكوچك در ايران به دو شكل پرورش مي

اما . (Kamalzadeh et al., 2008)نمايند ده ميها براي چرا استفادر هر دو مورد از مرتع

از مصرف انرژي بخش كشاورزي را به خود اختصاص % 40كه حدود  -پرورش گوشت مرغ 

  . باشددرصد مي 2/5سهم انرژي از ارزش فروش محصول تقريباً برابر با  - داده است 

يمت هاي انرژي افزايش تقريبي قبراي بررسي اثرات واقعي نمودن قيمت حامل

توسط دولت دهم در مجلس جمهوري اسالمي ايران %  400تا%.  50هاي انرژي به ميزان  حامل

 1392هدف رساندن قيمت كنوني سال . در مجلس به تصويب رسيد% 38مطرح شد كه ميزان 

هاي  از قيمت حامل% 400هاي جهاني است كه اين موضوع افزايش هاي انرژي به قيمتحامل

 1392قيمت هر ليتر نفت گاز و نفت خام برنت در شهريور  ،طور كليه ب. طلبدانرژي را مي

ريال و با توجه به قيمت  17311دالر بوده است كه با برابرسازي نرخ ارز مرجع يعني  7/0 تقريباً

ال اساسي وجود دارد ؤاما اين س. درصدي نياز خواهد بود 400افزايش  انرژي در ايران، تقريباً

ه و يا حذف تدريجي يارانه انرژي چگونه بر توليدكنندگان و يا كه اثرات حذف يكبار

مختلف ميزان  يسه سناريو ،در حالت حذف يكباره. كنندگان اثرگذار خواهد بودمصرف
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 يسه سناريو ،در حالت حذف تدريجي. منظور گرديدحذف يارانه انرژي % 400و % 50، 38%

هاي انرژي مدنظر قرار گرفت، ت حاملقيم% 38در ابتدا افزايش  .در نظر گرفته شدمختلف 

ها و مقدار توليد در نتيجه اعمال درصد تغيير در قيمت(وجود آمدن شرايط جديد ه سپس با ب

افزايش قيمت % 50سياست ) به نقطه قيمت و مقدار تعادلي اوليه اضافه مي شود% 38سناريو

قيمت و مقدار (ط جديد وجودآمدن شرايه با ب هاي انرژي درنظر گرفته شد و نهايتاًحامل

براي رسيدن به قيمت جهاني پس  ،در اين شرايط. ددير گرومنظ% 300افزايش ) تعادلي جديد

  .خواهد بود% 400و نه %  300درصد، نياز به افزايش  50به  38از افزايش قيمت انرژي از 

اصلي و هر يك در سه  يسه سناريو) يكباره و تدريجي(براي دو وضعيت مختلف 

هاي انرژي هاي اصلي شامل افزايش يكباره قيمت حاملسناريو. حالت مختلف شبيه سازي شد

كنندگان نهايي درنظر و سه حالت مختلف براي تقاضاي مصرف% 400و % 50، %38به ميزان 

حالت دوم متوسط مخارج . كنندگان گوشت تغيير نكندحالت اول تقاضاي مصرف. گرفته شد

افزايش % 5و حالت سوم متوسط مخارج گوشت خانوار به ميزان %  2وشت خانوار به ميزان گ

 .فتيا

هاي افزايش قيمت حامل يسه سناريو، هاي انرژيدر حالت افزايش يكباره قيمت حامل

در سه حالت عدم تغيير تقاضاي مصرف كنندگان و تغيير % 400و يا% 50يا % 38انرژي به ميزان 

متوسط مخارج گوشت خانوار در نظر % 5و % 2كنندگان در نتيجه افزايشتقاضاي مصرف 

كنندگان در نتيجه افزايش حالت مختلف تغيير در تقاضاي مصرف 100بيش از . گرفته شد

متوسط مخارج % 5و % 2متوسط مخارج گوشت خانوار در نظر گرفته شد كه دو حالت افزايش

در اين دو حالت نسبت به ساير حاالت كمتر گوشت خانوار انتخاب شد چون نوسانات رفاهي 

   .باشدمي

افزايش قيمت حامل انرژي بدون تغيير در تقاضاي  بر اثرها در سناريو افزايش هزينه

ها افزايش يافته و ، هزينه%38بر اثر سناريو افزايش . گيردكنندگان مورد بررسي قرار ميمصرف

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 91شمارة   بيست و سوم، سال – توسعه و كشاورزي اقتصاد

۱۷۲  

 00/0و گوسفند  005/0، گاو و گوساله 02/0براي مرغ ) در سطح مشخص مقدار(تابع عرضه 

، گاو و 026/0، تابع عرضه براي مرغ % 50در سناريو . كنددرصد به سمت باال شيفت پيدا مي

، گاو و 156/0،  تابع عرضه براي مرغ %400و در سناريو  0001/0و گوسفند  009/0گوساله 

  .كنددرصد به سمت باال شيفت پيدا مي 001/0و گوسفند  055/0گوساله 

هاي قيمت حامل%  38افزايش . آورده شده است 4نتايج تغيير در مقدار و قيمت در جدول 

انرژي مطابق انتظار بيشتر بر توليدكنندگان مرغ اثرگذار است و موجب افزايش قيمت مزرعه 

قيمت گاو و گوساله . گردددرصد مقدار توليد مي 51/0درصد و كاهش  75/0مرغ به ميزان 

و  45/0فروشي مرغ قيمت خرده. يابددرصد كاهش مي 010/0افزايش و مقدار درصد  25/0

قدار گوشت گوسفند ناچيز و يابد اما تغيير در قيمت و مدرصد افزايش مي 15/0گاو و گوساله 

هاي انرژي به دليل ارتباط جانشيني و قيمت حامل% 50اما افزايش . باشدبرابر با صفر مي تقريباً

وجب افزايش قيمت گوشت گوسفند و افزايش مقدار خرده فروشي به ها ممكملي گوشت

و % 38هاي انرژي به ميزان گردد و ساير نتايج شبيه به افزايش قيمت حاملميزان ناچيزي مي

  . باشدمي) اول يسناريو(عدم تغيير در تقاضاي گوشت 

او و هاي انرژي موجب افزايش شديد قيمت مزرعه مرغ، گ قيمت حامل% 400افزايش 

درصد و افزايش قيمت  0072/0و  95/1،  94/5گوساله و گوسفند به ترتيب به ميزان 

فروشي گردد كه افزايش قيمت خردهدرصد مي 0033/0و  22/1، 78/3فروشي به ميزان  خرده

باشد چرا كه افزايش قيمت انرژي هزينه بخش توليد را در صورتي كه كمتر از قيمت مزرعه مي

مقدار توليد . دهدو ساير شرايط ثابت باشد، به شدت تحت تأثير قرار ميتكنولوژي توليد 

اين تغيير . باشددرصدي قيمت مي 94/5درصد كاهش در مقابل افزايش  05/4گوشت مرغ 

نتايج . دهدقيمت و مقدار، مازاد مصرف كنندگان و عرضه كنندگان را تحت تأثير قرار مي

همه مازادهاي . آورده شده است 5نندگان در جدول ككننده و توليدتغيير در مازاد مصرف

يابد و بيشترين كاهش كاهش مي) فروشيكنندگان خردهجز مازاد عرضهه ب(كنندگان عرضه
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ها در نتيجه با افزايش هزينه. باشدمي) ميليارد ريال 130/3حدود (كنندگان مرغ مربوط به عرضه

كنندگان مزرعه كاهش اما رفاه عرضهكنندگان در سطح تغيير سناريوها رفاه عرضه

در اولين سناريو مازاد توليدكنندگان صنعت گاو و گوساله . يابدفروشي افزايش مي خرده

ميليارد ريال و در كل مازاد عرضه كنندگان  264/0ميليارد ريال، صنعت مرغداري  082/0

ن تغيير تقاضا، از افزايش قيمت انرژي بدو. يابدميليارد ريال كاهش مي 328/0صنعت گوشت 

 .دهددرصد رفاه توليدكنندگان گوسفند، گاو و گوساله و مرغ را كاهش مي 400تا  50

همچنين تغيير هزينه توليدكنندگان درصورت عدم تغيير تقاضا منجر به كاهش عرضه و در 

كنندگان گوشت به ترتيب رفاه مصرف. گرددكنندگان مينتيجه كاهش شديد رفاه مصرف

  .يابدميلياردريال كاهش مي 540/7و  251/1، 956/0ناريو براي سه س

در اين صورت . الزم است براي كم شدن و خنثي كردن اثر افزايش هزينه، تقاضا تغيير كند

از % 53با توجه به اين نكته كه . شودبودجه خانوار درنظر گرفته مي% 2در حالت افزايش 

باقي % 17به گوشت مرغ و % 30شت قرمز و متوسط سرانه مخارج گوشت خانوار ايراني به گو

يابد و همچنين با در نظر گرفتن كشش ها از جمله ماهي اختصاص ميمانده به ساير گوشت

كل مخارج % 2اين افزايش ) 857/0و گاو و گوساله 93/0، مرغ 056/1گوسفند (درآمدي 

تحت قيمت  افزايش مقدار تقاضا(گوشت خانوار، موجب شيفت تابع تقاضاي خرده فروشي 

 009/0و  006/0، 011/0گوشت گوسفند، مرغ و گاو و گوساله به ترتيب به ميزان ) مشخص

  .درصد به سمت راست خواهد شد

كنندگان را در همه حاالت كاهش ها و كاهش عرضه، رفاه مصرفافزايش قيمت

كه مازاد دهد اگر چه افزايش تقاضا نيز صورت گرفته اما اين افزايش تقاضا به حدي نيست  مي

كنندگان بازار افزايش تقاضا، رفاه عرضه. مصرف كنندگان خرده فروشي را افزايش دهد

از كاهش رفاه  يدهد چرا كه افزايش درآمد خانوار بخشرا افزايش مي) توليدكنندگان(مزرعه 

نمايد به گونه اي كه رفاه توليدكنندگان گوشت گاو و گوساله و گوسفند در را جبران مي
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و رفاه توليدكنندگان  226/0و  262/0به ترتيب ) 2و 1سناريو ( % 50و % 38افزايش  2شرايط 

اين افزايش تقاضا منجر به افزايش  .يابدميليارد ريال افزايش مي 08836/0و  08841/0گوسفند 

دهد اما اين كاهش نتايج همچنان كاهش رفاه توليدكنندگان را نشان مي. گرددتوليد بيشتر مي

هاي انرژي، بدون افزايش قيمت حامل 3و  2، 1ر از زماني است كه تغيير سناريو بسيار كمت

. ميليارد ريال را به دنبال دارد 351/0و  224/0تغيير تقاضا در نظر گرفته شود و كاهشي برابر با 

درصدي قيمت انرژي به همراه افزايش تقاضا، رفاه توليدكنندگان مرغ و  400افزايش يكباره 

 96/2دهد و كاهش رفاه توليدكنندگان مرغ بسيار زياد و برابر له را كاهش ميگاو و گوسا

، كاهش در مازادهاي 3جز سناريوه به طور كلي ب ،در اين حالت. ميليارد ريال است

  .كندتوليدكنندگان نوسانات شديدي نمي

، مانند حالت قبل، % 5در سناريوي افزايش متوسط مخارج گوشت خانوار به ميزان 

زمان تابع عرضه گوشت به سمت چپ و تقاضاي خرده فروشي به سمت راست  قال همانت

برمبناي سهم هر گوشت از بودجه خانوار و كشش درآمدي، تابع تقاضاي . گيردمدنظر قرار مي

گوشت گوسفند، مرغ و گاو و ) متوسط بودجه گوشت خانوار% 5با افزايش (فروشي خرده

درصد به سمت راست يا باال شيفت پيدا  023/0و  015/0، 028/0گوساله به ترتيب به ميزان 

  .كندمي

هاي انرژي در حالتي كه تقاضا بيش از در اين حالت، سه سناريو افزايش قيمت حامل

هاي قيمت حامل% 38، افزايش 1در سناريو. گيردحالت قبل افزايش يابد، مورد بررسي قرار مي

به  ،منجر به افزايش رفاه توليدكنندگان خواهد شد% 5زان انرژي و افزايش مخارج خانوار به مي

اين افزايش تقاضا، افزايش هزينه نهايي توليدكنندگان و در نتيجه كاهش رفاه  ،عبارت ديگر

ميليارد ريال خواهد  05/0نمايد و رفاه توليدكنندگان مرغ برابر با توليدكنندگان را جبران مي

اي مصرف گوشت، كاهش شديد رفاه توليدكنندگان را جبران با اين افزايش تقاض بود و تقريباً

  . مي نمايد
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مخارج گوشت خانوار، رفاه توليدكنندگان گوسفند و گاو و گوساله را % 5افزايش 

، رفاه 3در سناريو. افزايش خواهد داد چرا كه قيمت توليدكنندگان افزايش مي يابد

به عبارت  د؛غيير نكرده و صفر خواهد بوتوليدكنندگان گاو و گوساله نسبت به تعادل اوليه ت

در بودجه گوشت خانوار كاهش رفاه توليدكنندگان گاو و گوساله را جبران % 5افزايش  ،ديگر

هاي انرژي به شدت قيمت حامل% 400اما رفاه توليدكنندگان مرغ به دليل افزايش . نمايدمي

يابد چون اين له افزايش مييابد اما رفاه توليدكنندگان گوسفند و گاو و گوساكاهش مي

افزايش هزينه توليد مرغ، قيمت براي مصرف كنندگان مرغ را افزايش داده و با اعمال افزايش 

 ،از سوي ديگر. بودجه خانوار، تمايل به خريد گوشت گوسفند و گوساله بيشتر شده است% 5

ايش شديد هزينه دليل جايگزيني مصرف گوشت گوسفند و گاو وگوساله با مرغ به دليل افزه ب

توليد مرغ كه افزايش قيمت مزرعه و در نهايت افزايش قيمت مصرف كنندگان را به دنبال 

 چون ميزان افزايش تمايل به توليد. ديابداشته، رفاه كل مصرف كنندگان گوشت كاهش مي

ها، كاهش رفاه بيشتر به قدري است كه اين افزايش تقاضا را پوشش دهد و افزايش قيمت

  .كنندگان را در پي دارد مصرف
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هاي انرژي در حاالت درصد تغيير قيمت و مقدار در سناريوي تغيير قيمت حامل. 4جدول 

  مختلف تغيير تقاضا در وضعيت حذف يكباره يارانه انرژي

  سناريو  

  درصد 400  درصد 50  درصد 38  

  عدم  تغيير تقاضاي مصرف كنندگان گوشت 

  تغيير درصد  درصد تغيير  درصد تغيير  

  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  

خرده   

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

خرده سرمزرعه

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

  سرمزرعه

  -05/4  -36/3  94/5  78/3  -68/0  -56/0  99/0  63/0  -51/0  -43/0  75/0  48/0  گوشت مرغ

  00/0  00/0  0072/0  0033/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  گوشت گوسفند

  -53/0  -82/0  95/1  22/1  -09/0  -13/0  20/0  32/0  -07/0  -01/0  16/0  25/0  گاوو گوساله گوشت

  درصد افزايش در متوسط مخارج گوشت خانوار 2

  درصد تغيير  درصد تغيير  درصد تغيير  

  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  

خرده   

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

خرده   سرمزرعه

  فروشي

خرده   سر مزرعه

  فروشي

  سر مزرعه

  -83/3  -07/3  49/6  13/4  -45/0  -27/0  54/1  98/0  -29/0  -13/0  30/1  83/0  گوشت مرغ

  86/0  79/0  46/0  21/0  86/0  79/0  46/0  21/0  86/0  79/0  46/0  21/0  گوشت گوسفند

  -01/0  -05/0  09/2  35/3  44/0  19/0  07/1  71/1  46/0  22/0  03/1  64/1  گاوو گوساله گوشت

  درصد افزايش در متوسط مخارج گوشت خانوار 5

  درصد تغيير  درصد تغيير  درصد تغيير  

  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  

خرده   

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  زرعهسرم

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سر مزرعه

خرده 

  فروشي
  سر مزرعه

  -48/3  -63/2  31/7  46/4  -10/0  17/0  35/2  50/1  06/0  30/0  11/2  34/1  گوشت مرغ

  19/2  02/2  18/1  53/0  19/2  02/2  18/1  53/0  19/2  02/2  18/1  53/0  گوشت گوسفند

  81/0  00/0  51/5  44/3  71/0  27/1  87/3  42/2  71/0  27/1  08/3  38/2  گاووگوساله گوشت

  يافته هاي پژوهش: مأخذ
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در ابتدا . گيردهاي انرژي در سه مرحله انجام ميسناريوي افزايش تدريجي قيمت حامل

پس از اين مرحله و ايجاد تغيير در تعادل، مرحله  .يابدافزايش مي% 38هاي انرژي قيمت حامل

هاي جهاني در سه مرحله براي رسيدن به قيمت% 300و پس از آن افزايش % 50دوم افزايش 

نتايج تغيير قيمت و مقدار در بازار خرده فروشي و . گيردتغيير تقاضا مورد بررسي قرار مي

ارش شده است كه در زير به توضيح گز 7و تغييرات رفاهي در جدول  6سرمزرعه در جدول 

  .نتايج پرداخته مي شود

 هاي انرژي در شرايط بدون تغيير در تقاضا دقيقاًقيمت حامل% 38نتايج سناريو افزايش 

قيمت % 38هاي انرژي در اولين مرحله افزايش با نتايج سناريو تغيير يكباره قيمت حامل

قيمت % 38ز اجراي سياست افزايش پس ا .هاي انرژي مطابق انتظار يكسان است حامل

در سه حالت مختلف % 50وجود آمدن شرايط و تعادل جديد، افزايش ه هاي انرژي و ب حامل

قيمت و مقدار گوشت گوسفند در حالت عدم تغيير تقاضا  تغيير . گرددتغيير تقاضا دنبال مي

ري نداشته كه نكرده است و افزايش قيمت مرغ و گاو و گوساله بر مصرف گوشت گوسفند اث

با  ،وجودآمدن شرايط جديده پس از ب% 300اما افزايش . باشدعلت آن عدم افزايش تقاضا مي

فرض ثابت بودن ساير شرايط، قيمت هر سه گوشت را افزايش داده و مقدار تقاضا را نيز به 

  .دهدشدت كاهش مي
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بازارهاي مختلف در كنندگان و توليدكنندگان گوشت در تغيير رفاه مصرف. 5جدول 

  وضعيت حذف يكباره يارانه انرژي

در متوسط % 5افزايش 

  مخارج گوشت خانوار

در متوسط % 2افزايش 

  مخارج گوشت خانوار
 بدون افزايش تقاضا

 

400% 50% 38% 400% 50% 38% 400% 50% 38%  

  مازاد توليدكنندگان مرغ        

 خرده فروشي 158/0 208/0 229/1 273/0 322/0 344/1 445/0 492/0 516/1

 سر مزرعه -404/0 -/530 -129/3 -224/0 -351/0 -956/2 046/0 082/0 -696/2

179/1- 413/0 491/0 612/1- 025/0- 048/0 900/1- 323/0 264/0- 

كل مازاد توليد كننده صنعت 

 گوشت مرغ

  مازاد توليدكنندگان گاو و گوساله       

 خرده فروشي 043/0 056/0 340/0 286/0 299/0 583/0 868/0 832/0 002/0

 سر مزرعه -126/0 -162/0 -985/0 262/0 226/0 -599/0 667/0 680/0 694/0

967/0 512/1 535/1 016/0- 525/0 549/0 645/0- 106/0- 082/0- 

كل مازاد توليد كننده صنعت 

 گوشت گاو و گوساله

  مازاد توليدكنندگان گوسفند       

 خرده فروشي 00/0 00/0 001/0 040/0 040/0 040/0 103/0 103/0 103/0

 سر مزرعه 000/0 -00/0 -0005/0 088/0 088/0 088/0 226/0 226/0 226/0

329/0 329/0 325/0 128/0 128/0 128/0 0001/0 00/0 000/0 

كل مازاد توليد كننده صنعت 

 گوشت گوسفند

 كل مازاد توليدكنندگان گوشت -328/0 -429/0 -511/2 726/0 625/0 -500/1 355/2 254/2 116/0

 كنندگان گوشت كل مازاد مصرف -956/0 -251/1 -540/7 -987/2 -289/3 -708/9 -086/6 -638/6 -80/12

  يافته هاي پژوهش: مأخذ
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جز ه ب ،همه سناريوها در حالت عدم تغيير تقاضا دهد كهنتايج تغييرات رفاه نشان مي

كنندگان را به دنبال كنندگان و مصرفكاهش رفاه عرضه ،فروشيبازار خردهكنندگان عرضه

به   %300و در نهايت % 50سپس و % 38د و در كل رفاه عرضه كنندگان گوشت در سناريو ندار

كنندگان نيز رفاه مصرف. دهدميليارد ريال كاهش را نشان مي 387/3و  512/0، 328/0ترتيب  

 251/10و  509/1، 956/0، كاهش به ترتيب %300و در نهايت  %50سپس و % 38در سناريو 

  . ميليارد ريال را به دنبال دارد

،  نتايج ايجاد سناريو %2در سناريوي افزايش متوسط مخارج گوشت خانوار به ميزان 

درصد افزايش  14/1دهد كه قيمت مزرعه مرغ هاي انرژي، نشان ميقيمت حامل% 38افزايش 

قدار گوسفند در سطح مزرعه و خرده فروشي تغييري را در ابتداي اجراي داشته و قيمت و م

با فرض ثابت بودن  ،وجود آمدن شرايط جديده پس از ب. دهدها نشان نميهدفمندي يارانه

اتفاق مي افتد كه مقدار و قيمت گوشت گوسفند را در نتيجه % 50ساير شرايط، افزايش 

اگرچه افزايش قيمت حامل انرژي بيشترين اثر . دهدميجانشيني با گوشت مرغ تحت تأثير قرار 

قيمت % 50را از جهت افزايش هزينه نهايي بر بازار گوشت مرغ دارد اما در سناريو افزايش 

انرژي و حالت افزايش تقاضا، قيمت و مقدار در بازار گاو و گوساله تغييرات بيشتري را نشان 

آن موجب جانشيني گوشت گوسفند و گاو و  دهد چرا كه افزايش قيمت مرغ و گران شدنمي

زمان تقاضا با اعمال سياست افزايش قيمت  دليل افزايش همه البته ب. گرددگوساله با مرغ مي

ه انرژي اين اتفاق خواهد افتاد چرا كه در صورت عدم افزايش تقاضا تغييرات قيمت و مقدار ب

ه هر بازار اثر كاهش عرضه را بافتد و اين افزايش تقاضا در جهت كاهش عرضه اتفاق مي

افزايش قيمت مرغ بيشتر از  ، مطابق انتظار% 300افزايش  يدر سناريو. نحوي جبران نموده است

. است چون هزينه نهايي توليد گوشت مرغ به شدت افزايش خواهد يافتگاو و گوساله شده

توليدكنندگان رفاه . افزايش تقاضا منجر به جبران كاهش رفاه توليدكنندگان شده است

% 38توليدكنندگان مرغ تنها در سناريو رفاه ه است اما شتسناريوها افزايش دا گوسفند در همه

درصد % 50ميليارد ريال داشته و توليدكنندگان گاو گوساله تا افزايش  048/0برابر با  يافزايش
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يش را نشان افزا) ميليارد ريال 571/0و  549/0به ترتيب % 50و % 38در سناريو (رفاهشان 

و 726/0به ترتيب % 50و% 38طور كلي رفاه عرضه كنندگان گوشت در سناريو ه دهد و ب مي

. داشته استميليارد ريال كاهش  257/2 برابر %300ميليارد ريال افزايش و در سناريو  629/0

، 924/2به ترتيب  ي، كاهش%300و در نهايت % 50سپس % 38رفاه مصرف كنندگان در سناريو 

  . شته استميليارد ريال دا 374/12و  630/3

درصد افزايش يابد، در مرحله ابتدايي افزايش % 5در حالتي كه  مخارج خانوار به ميزان 

و قيمت گاو و گوساله نيز  هقيمت انرژي، قيمت مرغ به شدت تحت تأثير قرار گرفت% 38

اضا، بازار گوسفند تحت قيمت انرژي و افزايش تق%  50در مرحله بعد افزايش . افزايش مي يابد

دهد نشان ميمخارج خانوار% 2سبت به ن% 5مقايسه شرايط افزايش . گيردتأثير بيشتري قرار مي

در حالي كه در مرحله قبل اشته دگاو و گوساله  زهاي گوسفند افزايش بيشتري اكه قيمت

ر مرحله افزايش د. دهندهاي گاو و گوساله افزايش بيشتري را نسبت به گوسفند نشان ميقيمت

يكي از  ه است كهداشت قيمت انرژي، مقدار تقاضاي مرغ كاهش و گوسفند افزايش% 300

را ) كاهش عرضه(گردد كه افزايش هزينه نهايي مخارج خانوار بر مي% 5داليل آن به افزايش 

 با ثابت بودن ساير شرايط به نحوي جبران نموده است و منجر به افزايش بيشتر مقدار تقاضاي

افزايش تقاضا منجر به جبران كاهش رفاه توليدكنندگان شده . گوسفند نسبت به مرغ شده است

ه اما شتسناريوها افزايش دا رفاه توليدكنندگان گوسفند و گاو و گوساله در همه. است

ميليارد  491/0و  383/0برابر با  يافزايش% 300و سپس % 50توليدكنندگان مرغ در سناريوهاي 

به ترتيب % 50و% 38رفاه عرضه كنندگان گوشت در سناريو  ،طور كليه ب. اندريال داشته

 507/0كاهشي برابر با  % 300دهد و در سناريو ميليارد ريال افزايش نشان مي 394/3، 355/2

 ي، كاهش%300و در نهايت % 50 و% 38ميليارد ريال داشته و رفاه مصرف كنندگان در سناريو 

  . ميليارد ريال داشته است 952/5و  896/6، 643/15 معادل  به ترتيب
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درصد تغيير قيمت و مقدار در سناريوي تغيير قيمت حامل هاي انرژي در حاالت . 6جدول 

  مختلف تغيير تقاضا در وضعيت حذف تدريجي يارانه انرژي

  سناريو  

  درصد 300  درصد 50  درصد 38  

  عدم تغيير تقاضاي مصرف كنندگان گوشت

  درصد تغيير  درصد تغيير  درصد تغيير  

  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  

  
خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

  -46/5  -57/4  00/8  13/5  -78/0  -65/0  14/1  73/0  -51/0  -43/0  75/0  48/0  گوشت مرغ

  -005/0  -004/0  15/2  36/1  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  گوسفندگوشت 

  -89/0  -59/0  01/0  003/0  -15/0  -1/0  36/0  32/0  -07/0  -01/0  16/0  25/0  گوشت گاو و گوساله

  درصد افزايش در متوسط مخارج گوشت خانوار  2

  درصد تغيير  درصد تغيير  درصد تغيير  

  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  

  
خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

 -23/5 -28/4 54/8 48/5 -55/0  -36/0  69/1  08/1  -78/0  -65/0  14/1  73/0  گوشت مرغ

 79/0 85/0 47/0 22/0 79/0  86/0  46/0  21/0  00/0  00/0  00/0  00/0  گوشت گوسفند

 -56/0 -08/0 55/3 25/2 17/0  42/0  76/1  12/1  -15/0  -10/0  36/0  23/0  گوشت گاو و گوساله

  درصد افزايش در متوسط مخارج گوشت خانوار 5

  درصد تغيير  درصد تغيير  درصد تغيير  

  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت  

  
خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

خرده 

  فروشي
  سرمزرعه

 -89/4 -85/3 36/9 01/6 -21/0  07/0  50/2  60/1  -05/4  -36/3  95/5  78/3  گوشت مرغ

 01/2 18/2 19/1 54/0 02/2  18/2  76/1  12/1  00/0  00/0  01/0  00/0  گوشت گوسفند

 06/0 72/0 73/5 64/3 68/0  22/1  18/1  54/0  -53/0  -82/0  22/1  95/1  گوشت گاو و گوساله

  يافته هاي پژوهش: مأخذ
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تغيير رفاه مصرف كنندگان و توليدكنندگان گوشت در بازارهاي مختلف در . 7جدول 

  وضعيت حذف تدريجي يارانه انرژي

در متوسط % 5افزايش 

  مخارج گوشت خانوار

در متوسط % 2افزايش 

  مخارج گوشت خانوار
 بدون افزايش تقاضا

 

300% 50% 38% 300% 50% 38% 300% 50% 38%  

  مازاد توليدكنندگان مرغ         

 خرده فروشي 158/0 208/0 732/1 273/0 372/0 852/1 445/0 554/0 034/2

 سر مزرعه -404/0 -/530 -366/4 -224/0 -452/0 -188/4 -921/3 -1711/0 046/0

491/0 383/0 887/1- 336/2- 079/0- 048/0 634/2- 323/-0 246/0- 
كل مازاد توليد كننده 

 صنعت گوشت مرغ

  مازاد توليدكنندگان گاو و گوساله       

 خرده فروشي 043/0 056/0 414/0 286/0 340/0 686/0 667/0 764/0 111/1

 سر مزرعه -126/0 -162/0 -167/1 262/0 231/0 -744/0 868/0 896/0 -083/0

028/1 66/1 535/1 058/0- 571/0 549/0 753/0- 106/0- 082/- 

كل مازاد توليد كننده 

صنعت گوشت گاو و 

 گوساله

  مازاد توليدكنندگان گوسفند        

 خرده فروشي 00/0 00/0 001/0 040/0 043/0 044/0 103/0 110/0 111/0

 سر مزرعه 000/0 -00/0 -001/0 088/0 094/0 094/0 226/0 241/0 241/0

351/0 351/0 329/0 137/0 137/0 128/0 000/0 00/0 000/0 
كل مازاد توليد كننده 

 صنعت گوشت گوسفند

507/0- 394/2 355/2 257/2- 629/0 726/0 387/3- 512/0- 328/0- 
كل مازاد توليدكنندگان 

 گوشت

952/5- 896/6- 643/15- 374/12- 630/3- 924/2- 251/10- 509/1- 956/0- 
كنندگان كل مازاد مصرف

 گوشت 

  يافته هاي پژوهش: مأخذ
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) حذف تدريجي( 2و وضعيت) حذف يكباره يارانه( 1تغييرات رفاه در وضعيت مقايسه

هاي درصدي قيمت حامل 400و  50، 38نتايج افزايش . نشان داده شده است 1در نمودار 

وضعيت حذف يكباره نشان داده در سه حالت مختلف تغيير تقاضا در ) 3و  2، 1سناريو (انرژي 

متوسط درآمد گوشت % 2و افزايش ) 2و1در سناريو % (50و % 38افزايش 2شده است كه 

بنابراين در صورت افزايش . دهندخانوار، مازاد توليدكنندگان نوسانات كمتري را نشان مي

 متوسط درآمد گوشت% 2، افزايش %) 50و % 38افزايش( هاي انرژييكباره قيمت حامل

اگرچه در  ،از سوي ديگر .تواند كاهش شديد مازاد توليدكنندگان را جبران نمايدخانوار مي

يابد در اين سناريو كاهش رفاه كنندگان نهايي گوشت كاهش ميهمه سناريوها رفاه مصرف

باشد زيرا در درآمد گوشت خانوار كمتر مي% 5كنندگان نسبت به حالت افزايش مصرف

تقاضا ميزان توليد به قدري افزايش ندارد كه بتواند كاهش رفاه  صورت افزايش يكباره

كنندگان در اين رفاه مصرف ،كنندگان را جبران نمايد، بنابراينتوليدكنندگان، رفاه مصرف

اين نتايج . مخارج گوشت خانوار كاهش بيشتري را نشان مي دهد% 2حالت نسبت به افزايش 

كنندگان اما مقايسه تغييرات رفاه مصرف. جود داردبراي حذف تدريجي يارانه انرژي نيز و

در دو وضعيت حذف تدريجي و يكباره سناريوهاي افزايش قيمت ) تغييرات جبراني(

اين . دهدهاي انرژي كه افزايش يكباره قيمت انرژي، كاهش رفاه كمتري را نشان مي حامل

  . شودنتيجه در هر سه حالت تغيير تقاضا نيز ديده مي
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و ) 1(مقايسه رفاه توليدكنندگان و مصرف كنندگان در حالت افزايش يكباره . 1نمودار

  هاي انرژي تحت سناريوهاي مختلف تغيير تقاضاقيمت حامل) 2(تدريجي 

اين نتيجه براي مقايسه رفاه توليدكنندگان نيز وجود دارد كه كاهش رفاه با حذف 

كمتر از زماني است كه حذف تدريجي يارانه ) يطبا ثابت بودن ساير شرا(يكباره يارانه انرژي 

بار صورت  چرا كه با شوك يكباره بر بازار انطباق با شرايط جديد يك. افتدانرژي اتفاق مي

اما در حذف تدريجي درصورتي كه سيستم و تكنولوژي توليد تغيير نكند كاهش  ،گيردمي

خصوص براي گوشت مرغ ه ار توليد ببر اساس نتايج حاصل مقد. رفاه بيشتري را به دنبال دارد

به شدت تحت تأثير قرار گرفته و با توجه به تغيير قيمت ايجاد شده مقدار تقاضاي گوشت قرمز 

در . گردددهد و در نهايت منجر به كاهش رفاه مصرف كنندگان ميرا نيز تحت تأثير قرار مي

اي كه گونهه ها بمرغداري خصوص دره توليد بم صورتي كه تكنولوژي توليد و يا تغيير سيست

از كاهش شديد عرضه ناشي از اين  ،هزينه مصرف انرژي را كاهش دهد صورت پذيرد

  . سياست كاسته مي شود
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  گيري و پيشنهاد نتيجه

هاي نتايج نشان داد كه جهت جبران اثر افزايش هزينه ناشي از افزايش قيمت حامل

درصد مخارج  2طالعه افزايش متوسط نتايج م. انرژي، افزايش تقاضاي گوشت الزم است

نمايد، چون افزايش قيمت گوشت مرغ، گوسفند و گاو و گوساله گوشت خانوار را پيشنهاد مي

افزايش تقاضا، منجر به افزايش قيمت مرغ، گوسفند و گاو و گوساله زنده آماده كشتار  بر اثر

بنابراين با افزايش تقاضا، بخشي از كاهش رفاه توليدكنندگان مرغ، گوسفند و گاو و  .شودمي

هاي انرژي، جبران گوساله ناشي از افزايش هزينه هاي توليد حاصل از افزايش قيمت حامل

درصد مخارج گوشت نشان  5و  2افزايش متوسط با همچنين نتايج مطالعه در مقايسه . گرددمي

درصد مخارج گوشت خانوار، نوسانات كمتري را از نظر كاهش رفاه  2وسط داد كه افزايش مت

  .نمايدكنندگان گوشت ايجاد ميبراي توليدكنندگان و مصرف

نتايج مطالعه نشان داد كه تغيير در رفاه توليدكنندگان گوسفند و گاو و گوساله در هر 

ب كمتر از رفاه هاي انرژي به مراتدو وضعيت حذف يكباره و تدريجي يارانه حامل

توليدكنندگان مرغ است چون اثر مستقيم حذف يارانه انرژي بر توليدكنندگان گوسفند و گاو 

و گوساله فاحش نبوده و كاهش تغييرات رفاه توليدكنندگان گوسفند و گاو و گوساله بسيار 

هاي گوشتي در جهت صرفه جويي لذا توجه به مرغداري. كمتر از توليد مرغ گوشتي است

  .  باشدرف انرژي ضروري ميمص

در اين مطالعه، مقايسه دو وضعيت حذف يكباره و تدريجي يارانه انرژي نشان داد كه 

در صورت ثابت بودن ساير شرايط، حذف يكباره يارانه انرژي منجر به كاهش كمتر رفاه 

است كه اين نتيجه بر اين فرض استوار . گرددتوليدكنندگان مرغ، گاو و گوساله و گوسفند مي

تغيير تكنولوژي توليد ثابت باشد لذا لحاظ نمودن عكس العمل توليدكنندگان در جهت 

  .نمايدوري ناشي از تغيير تكنولوژي، مطالعه مجزا را پيشنهاد ميافزايش بهره

در مطالعه كنوني با فرض ثابت بودن ساير شرايط به اثرات مستقيم افزايش قيمت 

هاي توليد شود بازار گوشت در كنار بازار نهادهذا پيشنهاد ميل .شده هاي انرژي پرداختحامل
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