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مرغ و  ارزيابي انحصار، رقابت و تمركز در بازار گوشت

  1ايران مرغ در  تخم
  

   2*حسيني... ميرعبدا
 زورار پرمه 

اعضاي هيئت علمي موسسه مطالعات و 
  پژوهشهاي بازرگاني

  
  چكيده
 ها پيوسته عاملي با اهميـت بـراي   و كاهش نوسان مرغ و كنترل  و تخم مرغ شديد قيمت در بازار گوشت  نوسان

ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضـه و تقاضـاي    اما اين نوسان. كننده و دولت است توليدكننده، مصرف
درصـد و يـك    5/1ايـران بـا   : دهـد كـه   نتايج پژوهش حاضر نشـان مـي  . هاي آن است بازار محصول و نهاده

در  17و  18جايگـاه  در ) ميليـون تـن   3/61(مـرغ   و تخم) ميليون تن 3/76(درصد توليد جهاني گوشت مرغ 
مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طـي سـالهاي    داخلي و خارجي گوشت مقايسه روند قيمت. سطح جهان قرار دارد

قيمت داخلي همواره كمتر از قيمت جهاني و از اين سال به بعد  1378دهد كه تا سال  نشان مي 1370-1383
مـرغ قيمـت داخلـي     كـه در مـورد تخـم    ايـن در حـالي اسـت   . قيمت داخلي بيش از قيمت جهاني شده است

مـرغ و   فروشـي گوشـت   ماهانـه خـرده   طـور، بررسـي قيمـت    همـين . همواره كمتر از قيمت جهاني بوده اسـت 
در واقع، بيشـترين  . دهد كه قيمت هر دو محصول روند مشابهي داشتند نشان مي 1380-84مرغ در دوره  تخم

ها بطئـي   پس از آن در سه ماهه تابستان افزايش قيمت .است) فصل بهار(هاي آغازين سال  رشد قيمت در ماه
فروشـي   خـرده  ها آغاز و در سـه ماهـه زمسـتان قيمـت     در سه ماهه پاييز دوباره سير صعودي رشد قيمت. است

بودن  هاي قيمت، هزينه توليد باال، مدت زمان باالي فرايند توليد، پايين عالوه بر نوسان. كمترين رشد را دارد

________________________________________________________________ 

و  )مرغ مرغ و تخم مورد گوشت(مطالعه ساختار بازار محصوالت كشاورزي  "تحت عنوان اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي -1
 .هاي بازرگاني انجام شده است و پژوهش است كه در موسسه مطالعات "هاي مطلوب در تنظيم بازار آن نحوه بكارگيري سياست
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و بـه موقـع    هـا بـاالخص دان    و وابسـتگي صـنعت طيـور بـه واردات نهـاده      مـرغ   ان به گوشتضريب تبديل د
هـاي تمركـز در    نتـايج حاصـل از نسـبت   . هاي صنعت مرغداري كشور است چالش ترين شدن آن، مهم فراهم

 بـه ترتيـب   1384مـرغ در سـال    بنگـاهي تخـم   16و  8،  4،  1مرغ بيانگر آن است كه نسبت تمركز  بازار تخم
. مرغ رقـابتي اسـت   بر اين اساس، نوع ساختار بازار توليد تخم. درصد است 05/17و  868/10،  58/6،  94/1

. كـاهش يافتـه اسـت    1385درصـد در سـال    94/1به  1375درصد در سال  2/3تمركز يك بنگاهي از  نسبت
 003/0بـه   1384بـود كـه در سـال     005/0حـدود   1375مـرغ در سـال    نتايج شاخص هرفيندال در بازار تخـم 

محاسـبه شـاخص لرنـر در بـازار داخلـي      . تـر شـده اسـت    كاهش يافته و گوياي آن است ساختار بازار رقابتي
دهد كه اين شـاخص از   نشان مي 1379-83مرغ در مقايسه با بازار صادراتي آنها در دوره  مرغ و تخم گوشت

مـرغ و   جه رقابت در بازار صـادراتي گوشـت  افزايش يافته و بيانگر افزايش در 37/0و  43/0به  13/0و  06/0
  .مرغ است تخم

 
  مرغ، ايران ساختار بازار، انحصار، رقابت، تمركز، مرغ و تخم: هاي كليدي واژه

  
  JEL: L11, L13, L16 , L22بندي  طبقه
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Abstract 

Wide fluctuations of the prices of chicken and egg along with the containment of 
these fluctuations always matter to producers, consumers and government. These 
fluctuations are affected by various factors on the supply and demand sides of the 
product and its inputs. The results of this research are as follows: Contributing 1.5 
and 1 per cent to the world production of chicken (76.3 million tons) and egg (61.3 
million tons) respectively, Iran is of eighteenth and seventeenth ranks in the world. 
By comparing domestic and foreign prices of chicken on a floating exchange rate 
basis during 1991-2005, it is found that the domestic price has been always lower 
than world price by 1999 but higher afterwards. However, the domestic price of egg 
has been always lower than its world price. A review of the monthly retail prices of 
chicken and egg during 1370-84 also suggests that both products have followed a 
similar price trend. In fact, prices have the highest growth in spring with a slow 
increase in summer, resurgence in autumn and the lowest growth in winter. In 
addition to price fluctuations, the most important challenges to Iran's poultry 
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farming are high production costs, long period of production, feed-to-chicken 
coefficient, and dependence of the poultry farming on input importation, especially 
feed. According to our findings, in the egg market, 1, 4, 8 and 16 enterprise 
concentration ratios have been respectively 1.94, 6.58, 10.868 and 17.05 per cent in 
1384. Therefore, the market structure of egg production has been competitive. One-
enterprise concentration ratio has reduced from 3.2 per cent in 1375 to 1.94 per cent 
in 1385. Herfindahl index of egg market was about 0.005 in 1375 but reduced to 
0.003 in 1384, implying an increased competition in market structure. During 1379-
83, Lerner indices of domestic markets of chicken and egg, in comparison with their 
export markets, have increased from 0.06 and 0.13 to 0.43 and 0.37 respectively, 
reflecting an increased competition in export market structures of chicken and egg. 
 
Keywords: Market Structure, Monopoly, Competition, Concentration Ratios, 
Chicken and Egg, Iran 
 
JEL: L11, L13, L16, L22 

  
  مقدمه

با وجود گستردگي واحـدهاي  . ن صنعت بعد از صنعت نفت كشور استصنعت مرغداري دومي
و مشـكالت فراوانـي از    توليد و اهميت آن در سبد غذايي مردم، اين صنعت در كشور ما با مسـايل  

و  بودن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ، باال بـودن دوره پـرورش    جمله هزينه باالي به سبب پايين
بودن مصرف  واحد در زنجيره توليد تا مصرف و پايين ، فقدان مديريت1در نتيجه باال رفتن وزن مرغ

كـه توجـه جـدي بـه حـل ايـن مسـايل نشـود          در صورتي. روبرو است مرغ و تخم مرغ  سرانه گوشت
  .انداز آتي آن چندان مطلوب نخواهد بود چشم

اين صنعت  هاي اساسي ها از ديگر چالش هاي آن  مرغ و نهاده مرغ و تخم نوسانات قيمت گوشت
جـويي بـراي كـاهش ايـن نوسـانات       گردد و چـاره  است كه هر ساله موجب عدم تعادل در بازار مي

تواند تابعي از عوامل عرضه از جملـه تغييـرات    اين نوسانات مي. هاي دولت است نگراني يكي از دل
اختار باشد، اما عوامل ديگـري همچـون نـوع سـ    ... كنندگان و  قيمت عوامل توليد، تقاضاي مصرف

ايـن امـر در   . تواند تاثيرگذار باشـد  نيز بر اين نوسانات مي -انحصار و رقابتي بودن نوع بازار –بازار 
تواند مشهود باشد و اين احتمـال وجـود دارد    مرغ مي مرغ و تخم  بازار محصوالتي همچون گوشت 

________________________________________________________________ 

 38/1(در مقايسـه بـا متوسـط جهـاني     ) كيلـوگرم  8/1(يكي از مشكالت صنعت مرغداري ايـران بـاال بـودن وزن الشـه مـرغ       -1
 .است) كيلوگرم
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و مقدار  هايي در قيمت دليل وجود شرايط انحصاري در اين بازار، نابساماني كه در بعضي از مواقع به
هايي كه دولت بـراي تنظـيم بـازار آن دو     از اين رو با وجود تالش. عرضه محصوالت به وجود آيد

نيافتـه    قطعـي كامـل در تنظـيم بـازار آن محصـوالت دسـت       برداشته، وليكن دولت هنوز به موفقيت
  .است

الت چـه ميـزان در   بنابراين سوالي كه مطرح مي شود كه سـاختار عرضـه و توزيـع ايـن محصـو     
هاي بازار تاثير دارد؟ و تغييرات قيمت تا چه ميزان ناشي از ساختار بـازار ايـن محصـوالت     نابساماني

مرغ  چون گوشت است؟ از اين رو و به دليل مشكالت فوق مسئله بررسي ساختار بازار كاالهايي هم
  .اي برخوردار است مرغ از اهميت ويژه و تخم
  

  اسي ساختار بازار شن چارچوب نظري و روش
ساختار بازار به معناي شكل و چگونگي يك ساختمان و يا ترتيب قرار گرفتن اجـزاي مختلـف   

اساساً ساختار هر پديده مركب، الگويي است كه بـر اسـاس آن اجـزاي متشـكله     . باشد يك كل مي
ني ساختار بازار معرف خصوصـيات سـازما  . شوند دهي مي جهت رسيدن به يك هدف معين سازمان
توان رابطه اجـزاي بـازار را مشـخص نمـود از جملـه  بـه        بازار است و به كمك اين خصوصيات مي

بــا يكــديگر، رابطــه خريــداران بــا يكــديگر و نيــز رابطــه ) توليدكننــدگان(رابطــه بــين فروشــندگان 
لقوه و فروشندگان در بازار و نهايتاً رابطه بين فروشندگان فعال در بـازار و فروشـندگان بـا    خريداران
  .اشاره كرد

تـوان   ها مي ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصيات سازماني بازار است كه با شناسايي آن
هاي مهم ساختار بازار تمركـز   يكي از جنبه. و رقابت در بازار را مشخص كرد گذاري  ماهيت قيمت

در بازارهاي انفرادي و يـا در   توان اندازه رقابت و انحصار را با استفاده از مفهوم تمركز مي. باشد مي
هـاي مختلـف را    تمركز چگونگي و نحوه تقسيم بازار بـين بنگـاه  . كل اقتصاد مورد بررسي قرار داد

هـر  . گيـرد  ها مورد استفاده قرار مـي  گيري تمركز، اندازه نسبي بنگاه بنابراين در اندازه. دهد نشان مي
مركز بيشتر و در صورت ثابت بودن تمامي شرايط هـر  ها توزيع شود ت تر بين بنگاه چه بازار ناعادالنه
در واقـع انـدازه تمركـز، ارتبـاط     . ها بيشـتر باشـد درجـه تمركـز كمتـر خواهـد بـود        چه تعداد بنگاه

براي محاسـبه  . ها در بازار دارد ها و ارتباط مستقيم با توزيع نابرابر سهم بنگاه معكوسي با تعداد بنگاه
در زيـر بـه   . دارد كـه هـر يـك داراي مزايـا و معـايبي هسـتند       هاي مختلفـي وجـود   تمركز، شاخص

  .شود هايي كه در مقاله حاضر بكارگرفته شده، اشاره مي شاخص
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يكـي از نقـاط ضـعف    . ترين شاخص تمركز اسـت  اين شاخص ساده :ها معكوس تعداد بنگاه -1
  .ها است اين شاخص دادن وزن برابر به همه بنگاه

هـا را   از بزرگترين بنگـاه  iبت تمركز سهم اندازه توليد يا فروش نس :(CRi)هاي تمركز  نسبت-2
هـاي زيـادي    جا كه در بازار رقابتي، اندازه بازار در بين بنگـاه  از آن. دهد به كل اندازه بازار نشان مي

ــي  ــع م ــاهي     توزي ــك بنگ ــز ي ــبت تمرك ــه نس ــود و در نتيج ــاهي  (CR1)ش ــار بنگ ، (CR4)، چه
ارقام كوچكي است، در مقابل، در يـك بـازار    (CR16)اهي بنگ 16و حتي )8CR(بنگاهي  هشت

دهـد و نسـبت تمركـز يـك      انحصار كامل، يك بنگاه، كل اندازه بـازار را بـه خـود اختصـاص مـي     
  .بنگاهي نزديك به يك خواهد بود

هـاي موجـود و نـوع     اين شاخص چگونگي توزيع اندازه بازار بـين بنگـاه  : شاخص هرفيندال-3
برخالف شاخص تمركز، شاخص هرفيندال . سازد ر از نسبت تمركز مشخص ميساختار بازار را بهت

ايـن  ). Herfindahl, 1959(كنـد   ها براي محاسبه درجه تمركـز اسـتفاده مـي    از اطالعات تمام بنگاه
  :گردد شاخص به وسيله فرمول زير محاسبه مي

∑
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در . ها از كل اندازه بازار است سهم بنگاه Sهاي موجود در بازار و  د بنگاهتعدا nدر اين فرمول، 
  .بندي بازارها بر اساس اين شاخص آمده است تقسيم) 1(جدول 

. گيـري درجـه انحصـار اسـت     هاي مناسب انـدازه  شاخص لرنر از جمله شاخص :شاخص لرنر-4
. اسـت ) MC(باالتر از هزينه نهـايي   هاي انحصارگر در بازار، توانايي افزايش قيمت يكي از ويژگي

گيري قدرت انحصاري بر اساس قيمـت فـروش و هزينـة نهـايي      اين شاخص توسط لرنر براي اندازه
  :)Lerner,A. P., 1934(توليد به صورت زير معرفي شد 
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در بـازار رقابـت كامـل    . هزينة نهايي توليـد اسـت   MCقيمت فروش محصول و  Pدر اين رابطه 

MCP اما در بـازار غيررقـابتي در نقطـه حـداكثر     . است در نتيجه شاخص لرنر برابر صفر است =
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  )درصد و تعداد(    ها و اندازه بنگاهطيف ساختار بازارها و خصوصيات آن از بعد تعداد  - 1جدول 
 ويژگي اصلي بازار  شاخص هرفيندال  هاي تمركز نسبت شرح

از بازار را ي كه سهم بنگاه رقيب، بدون آن 50بيش از  →CR1→0 0HI رقابت كامل
 .داشته باشنداختيار در 

بيش از هاي رقيب مؤثر زياد، هيچكدام  تعداد بنگاه  →CR1 < 10  10(1/HI) رقابت انحصاري
 .درصد بازار را در انحصار ندارند10

انحصار 
 چندجانبه باز

CR4 < 40  10)/1(6 ≤< HI 4  درصد بازار را در انحصار دارند40بنگاه، حداكثر. 

انحصار چند 
 جانبه بسته

CR4 > 60  614 ≤< )HI/( 4  ،درصد بازار را در انحصار دارند60 كم دستبنگاه. 

501 لطبنگاه مس ≥CR 411 ≤< )HI/( 
درصد بازار را در 50يك بنگاه به تنهايي بيش از

 .انحصار خود دارد
 .يك بنگاه كل بازار را در انحصار دارد →CR1→100 1HI انحصار كامل

Source: hosseini. M. A., 1997. & Maddala, G. S. and  et. cl, 1995,  pp:189-195 
  

تقاضا براي محصول بنگـاهي كـه حداكثركننـدة سـود اسـت، نسـبت        ذا شاخص لرنر با كشش ل
  .دارد معكوس

و  گيري شـاخص لرنـر، اسـتفاده از ميـانگين وزنـي قـدرت انحصـار داخلـي          هاي اندازه از روش
در اين حالت شاخص لرنـر بـه صـورت    . فروش داخلي و صادراتي است خارجي با استفاده از نسبت

  :)hosseini, M. A., 1997(بود زير خواهد 

ExportSale
leDomesticSa

iceDomestic
iceExporticeDomesticMPI *

Pr
PrPr −

=  
الزم به يادآوري است كه در مورد ساختار بازار داخلي محصوالت كشاورزي تحقيـق چنـداني   

تـوان بـه    بـراي نمونـه مـي   . صورت نگرفته است و بيشتر مطالعات انجام شده در حوزه صنعت اسـت 
  .اشاره كرد  Khodadad kashi. F., (1998)و) hosseini, M. A., 1997( مطالعه

  

  مرغ و تخم مرغ تحليل بازار گوشت
  مرغ و تخم مرغ گوشت

 3/76ميليون تن بـه   9/43درصد از  7/4با رشد  1991-2003مرغ در دوره  توليد جهاني گوشت
درصـد بـه    42/9و  85/9، 86/121باالترين درصد رشد توليد بـه ترتيـب بـا    . ميليون تن رسيده است

________________________________________________________________ 

 .هزارتن رسيده است 1662هزارتن به  389ن دوره توليد هند از در اي -1
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ميليون تن حايز  8/16در اين ميان، هر چند آمريكا با . ، چين و برزيل اختصاص داردكشورهاي هند
كشـور چـين از افـزايش    ). درصد 7/3(باشد  رتبه اول است، اما رشد آن كمتر از متوسط جهاني مي

ميليـون تـن رسـيده اسـت      9/13ميليون تن به  5/4اي برخوردار بوده و توليد آن از  كننده توليد خيره
 7/2درصـد از   5/9توليد كشور برزيل نيز جهـش بـااليي داشـته و بـا رشـد سـاالنه       ). برابر 3 حدود(

افزايش يافته است سه كشور آمريكا، چين و  2003ميليون تن در سال  8به  1991ميليون تن در سال 
مـرغ در   توليد گوشـت . مرغ را در اختيار دارند درصد توليد جهاني گوشت 7/50در مجموع . برزيل

هم اينك ايران . هزار تن افزايش يافته است 831هزارتن به  438درصد از  48/5ران با رشد ساالنه اي
  .درصد توليد جهاني جايگاه هيجدهم را در بين كشورهاي عمده توليدكننده دارد 5/1با 

 2003ميليون تن در سـال   8/74به  1991ميليون تن در سال  4/42مرغ از  مصرف جهاني گوشت
 2003كشورهاي آمريكا، چـين و برزيـل در سـال    ). درصد 84/4رشد متوسط ساالنه ( رسيده است

مرغ در  مصرف گوشت. اند مرغ را به خود اختصاص داده درصد مصرف جهاني گوشت 46بيش از 
هـزار   822بـه   1991هزار تن در سـال   438درصد از  39/5ايران در اين دوره با رشد متوسط ساالنه 

محاسبه . باشد يش يافته است كه تقريباً حاكي از دو برابر شدن مصرف آن ميافزا 2003تن در سال 
و برنامـه سـوم    2003مرغ در ايران بيانگر اين نكتـه اسـت كـه در سـال      شاخص خودكفايي گوشت

در برنامه دوم توسعه، مصرف بيش از . كشور در خودكفايي قرار داشته است) 1999-2003(توسعه 
شـاخص  (جبـران كمبـود توليـد داخلـي اقـدام بـه واردات نمـوده اسـت         توليد بوده و دولـت بـراي   

  .رسيده است 01/1و به عدد  اين شاخص بهبود يافته 2003در سال ). 985/0خودكفايي 
دهد كه در بين كشـورهاي جهـان اسـرائيل و     نشان مي 2003مرغ در سال  مصرف سرانه گوشت

مصـرف  . مـرغ را دارنـد   صرف سـرانه گوشـت  كيلوگرم بيشترين م 2/50و  4/69آمريكا به ترتيب با 
الزم به . كيلوگرم بوده كه در نقطه سر به سر متوسط جهاني قرار دارد 9/11سرانه ايران در اين سال 

كيلـوگرم طـي    9/11كيلـوگرم بـه    5/7درصـد از   9/3ذكر است مصرف سرانه ايران با رشد ساالنه 
  .بهبود يافته است 1991-2003دوره 

ميليـون   39درصد از  8/3با رشد متوسط ساالنه  1991-2003مرغ نيز در دوره  توليد جهاني تخم
چهار كشور چين، آمريكا، ژاپن و هنـد بـه    2003در سال . ميليون تن افزايش يافته است 3/61تن به 

. انـد  مـرغ را بـه خـود اختصـاص داده     ميليون تن بيشترين توليد تخم 4/2و  5/2، 2/5، 4/26ترتيب با 
درصد توليد جهاني اين محصول را در اختيار دارد و اين چهار كشور در  43يي بيش از چين به تنها
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مرغ در ايران در طـي دوره بـا رشـد     توليد تخم. كنند مرغ جهان را توليد مي درصد تخم 59مجموع 
  .هزار تن افزايش يافته است 590هزارتن به  340درصد از  7/4متوسط ساالنه 

 8/34درصـد از   75/3بـا رشـد متوسـط سـاالنه      1991-2003وره مـرغ در د  مصرف انساني تخم
كشورهاي چين، آمريكا، ژاپن، هند و برزيل بزرگتـرين  . ميليون تن رسيده است 2/54ميليون تن به 

درصـد مصـرف    62ايـن پـنج كشـور بـيش از      2003در سال . كنندگان اين محصول هستند مصرف
مرغ در چين از بيشترين رشد برخوردار بوده و  خممصرف ت. جهاني اين محصول را در اختيار دارند

مـرغ در ايـران در ايـن     مصرف تخم. ميليون تن طي دوره افزايش يافته است 24ميليون تن به  6/8از 
 455هـزارتن بـه    292درصـد از   77/3دهد و با رشد متوسط سـاالنه   دوره به شدت افزايش نشان مي

دهـد كـه در دوره مـورد بررسـي توليـد از       ن مـي محاسبه شاخص خودكفايي نيـز نشـا  . رسيده است
مصرف پيشي گرفته و به عبارت ديگر كشور با توليد مازاد بر مصرف داخلي همراه بوده اسـت، بـه   

درصد توليد داخلي به مصرف رسيده و كشور با توليد مازاد بر  85، حدود 1991طوري كه در سال 
  .درصد رسيده است 23رقم به اين  2003در سال . درصدي مواجه بوده است 15مصرف 

 2003كيلوگرم در سال  6/8به  1991كيلوگرم در سال  5/6مرغ در جهان از  مصرف سرانه تخم
كشـورهاي ژاپـن، چـين،     2003در سـال  ). درصـد  36/2رشـد متوسـط سـاالنه    (افزايش يافته اسـت  

كيلـوگرم داراي   6/14و  3/15، 6/15، 5/17، 3/18، 1/19دانمارك، مكزيك، فرانسه و آمريكا بـا  
 6/6مرغ در ايران در اين سال  مصرف سرانه تخم. اند مرغ در جهان بوده بيشترين مصرف سرانه تخم

  .باشد تر مي كيلوگرم بوده كه از متوسط جهاني پايين
  

  مرغ مرغ و تخم ساختار هزينه گوشت
، شـرايط  آوري توليـد  مرغ در كشورهاي مختلف بسته به فن مرغ و تخم هزينه تمام شده گوشت

در بين كشورهاي عمـده توليدكننـده، برزيـل بـه     . اقليمي، هزينه دان و مديريت توليد متفاوت است
تـر توليـد و بـه تبـع آن      آوري باال از هزينه پايين مرغ و برخورداري از فن دليل دسترسي ارزان به دان

  . تر برخوردار است پايين قيمت تمام شده
آمده  1994-2003مرغ در چند كشور در دوره  گرم گوشتهزينه توليد هر كيلو) 1(در جدول 

شـود و   هر اندازه كه ضريب تبديل دان به توليد گوشت باالتر باشد، هزينه توليد نيز بيشتر مي. است
. هـاي توليـد داشـته باشـد     داري در كاهش هزينه تواند تاثير معني تالش براي كاهش اين ضريب مي

دهد كه هزينه توليـد در كشـورهاي چـين و برزيـل      نشان مي مقايسه هزينه توليد كشورهاي منتخب
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و  مرغ در چين هزينه توليد هر كيلوگرم گوشت.  است تر از ساير كشورهاي عمده توليدكننده پايين
. كـاهش يافتـه اسـت    2002دالر در سال  47/0و  83/0به  1994دالر در سال  2/1و  93/0برزيل از 

دالر در  52/1بـه   1994دالر در سـال   61/1رغ در ايـران از  مـ  هزينه تمام شده هر كيلوگرم گوشـت 
  .كاهش يافته است كه در مقايسه با كشورهاي عمده توليدكننده رقم بااليي است 2003سال 

  
  دالر-كيلوگرم:واحد          1994-2002مرغ در دوره  هزينه توليد گوشت - 1جدول 

  1994199519961997199819992000 2001 2002 2003 
 0.47 0.46 0.60 0.73 0.68 0.98 1.01 1.08 1.02 1.20 برزيل
 0.83 0.82 0.59 0.77 0.84 0.90 0.92 1.00 0.98 0.93 چين
 1.29 1.10 1.08 1.04 1.16 1.31 1.37 1.51 1.50 1.39 فرانسه
 1.43 1.33 1.38 1.35 1.34 1.52 2.55 3.03 2.02 1.25 هند

 1.52 1.61 6.28 5.77 5.11 4.20 3.04 3.05 2.66 1.61 ايران 
 1.41 1.58 1.61 1.56 1.28 1.45 1.44 1.26 1.12 1.78 مكزيك
 0.95 0.77 0.83 0.71 0.79 0.96 1.06 1.16 1.16 1.11 هلند
 1.03 1.13 1.05 1.04 1.20 1.23 1.40 1.67 1.59 1.20 تايلند
 0.92 0.92 1.19 1.02 1.12 1.19 1.14 1.15 1.04 1.08 آمريكا 

  www.fao.org: نبعم    
  

مرغ وضـعيت ايـران در مقايسـه بـا كشـورهاي عمـده توليدكننـده         به لحاظ هزينه تمام شده تخم
اي بـراي رقابـت بـا كشـورهاي عمـده       پايين بودن هزينه توليد انگيزه. مرغ است تر از گوشت مناسب

به لحاظ هزينـه  . بازارهاي هدف صادراتي را براي كشور در بردارد توليدكننده شده است و اين امر
دالر به  77/0و  52/0با  2003مرغ در بازار جهاني، كشورهاي برزيل و چين در سال  تمام شده تخم

هزينه تمام شده تخم مرغ در ايران هر چنـد  . باشند ازاي هر كيلوگرم داراي كمترين هزينه توليد مي
مـرغ بـه طـور     مده توليدكننده است، ولي در مقايسه با هزينه تمام شده گوشتبيشتر از كشورهاي ع

  .تر است نسبي پايين
  
  هاي آن  مرغ در ايران و نوسان قيمت نهاده مرغ و تخم گذاري گوشت قيمت

به  1369ريال در سال  685درصد از  3/25مرغ با رشد ساالنه  قيمت داخلي هركيلوگرم گوشت
اسـت كـه قيمـت جهـاني واردات      ايـن در حـالي   . دهد افزايش نشان مي 1384ريال در سال  16054
دالر بـه ازاي هـر    8/1از ) درصـد كـاهش   4/1سـاالنه  (مرغ طي ايـن دوره بـا رونـد نزولـي      گوشت
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و جهـاني   هـاي داخلـي   مقايسـه قيمـت  . دالر به ازاي هركيلوگرم كاهش يافته است 5/1كيلوگرم به 
بيانگر آن اسـت  ) خ ارز آزاد به پول رسمي تبديل شده استخارجي بر اساس نر قيمت(مرغ  گوشت

 1383تـا   1378از سـال  . اسـت  جهـاني بـوده    قيمت داخلي همواره كمتـر از قيمـت   1378كه تا سال 
  .جهاني است داخلي همواره بيشتر از قيمت قيمت
  

  كيلوگرم/ردال:واحد              1994-2002مرغ در دوره  هزينه توليد يك كيلوگرم تخم -2جدول
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  شرح 

 0.52 0.49 0.50 0.52 0.53 0.53 0.60 0.46 0.66 0.55 برزيل
 0.77 0.72 0.74 0.61 0.61 0.80 1.24 1.28 0.98 0.68 چين
 0.82 0.78 0.84 0.77 0.69 0.79 1.00 0.99 0.73 0.95 فرانسه
 0.92 0.81 0.74 0.71 0.73 0.85 1.00 1.04 0.96 1.05 هند
 0.90 0.78 0.82 0.89 0.76 0.98 1.09 1.38 1.07 1.22 ايران

 1.16 1.09 1.21 1.12 1.17 1.09 1.40 1.61 1.70 1.43 مكزيك
 1.16 1.01 0.94 1.03 0.96 1.12 1.46 1.88 1.63 1.54 هلند
 0.66 0.70 3.13 2.70 2.25 1.77 1.44 1.46 1.25 0.83 تايلند
 1.03 0.83 0.88 0.87 0.88 0.94 0.99 1.06 0.88 0.87 آمريكا

  www.fao.org: نبعم   
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  1380-84مرغ در دوره  فروشي گوشت روند قيمت خرده -1نمودار 

  
رين دهد كه بيشت نشان مي 1380-84مرغ در دوره  فروشي گوشت هاي ماهانه خرده بررسي قيمت
پس از آن در سه ماهه تابستان روند افـزايش  . است) فصل بهار(هاي آغازين سال  رشد قيمت در ماه

در مهرو (ها آغاز  در سه ماهه پاييز دوباره سيرصعودي رشد قيمت. ها كاهنده بوده است رشد قيمت
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هـا بـوده و در    و از اواخر پاييز دوباره شاهد روند كاهش رشد قيمت) رسد آبان به بيشترين ميزان مي
  .فروشي كمترين رشد را دارد هاي خرده سه ماهه زمستان قيمت
ريـال بـه ازاي    7743بـه   1369ريال در سال  510درصد از  8/19مرغ با رشد  قيمت داخلي تخم
ايـن در حـالي اسـت كـه قيمـت جهـاني از ثبـات نسـبي         . رسـيده اسـت   1384هر كيلوگرم در سال 

). دالر بـه ازاي هـر كيلـوگرم    3/1بـه   27/1از (د رشد داشته اسـت  درص 18/0و تنها  برخوردار بوده
ن دوره، قيمـت داخلـي كمتـر از    يدهد كه طي ا مرغ نشان مي و جهاني تخم هاي داخلي مقايسه قيمت

. كننـده دارد  قيمت جهاني بوده و نشان از عدم حمايت دولت از توليدكننـده و حمايـت از مصـرف   
دهـد كـه در    نشـان مـي   1380-84مـرغ در دوره   فروشي تخم هبررسي درصد رشد قيمت ماهانه خرد

هاي بعد بويژه در فصل تابستان رو بـه   تدريج در ماه ها باال بوده و به هاي آغازين سال رشد قيمت ماه
 1380-84مـرغ در دوره   مـرغ و تخـم   فروشـي گوشـت   هـاي خـرده   مقايسه قيمت. كاهش بوده است

مرغ بيشتر  تخم هاي مختلف سال، روند رشد قيمت در ماهو  1380-84بيانگر آن است كه طي دوره 
هـاي   مـرغ در مـاه   فروشـي گوشـت   خـرده  مرغ بوده است و همچنـين درصـد رشـد قيمـت     از گوشت

مـرغ   گوشـت  به صورت سينوسي تغيير كرده است و نوسانات رشـد قيمـت   1380-84مختلف دوره 
  ).2نمودار(باشد  مرغ مي بيشتر از تخم

ريال بـه   1601درصد از  12، با رشد متوسط ساالنه 1380-84در دوره  1يمرغ گوشت قيمت دان 
هـاي مختلـف نشـان     هـا و سـال   گـذار در مـاه   مرغ تخـم  همچنين قيمت دان. ريال رسيده است 2482
 4957بـه   1380ريـال در سـال    2558درصـد از   18مرغ با رشد  دهد كه قيمت هر كيلوگرم دان  مي

هاي  هاي مختلف سال مرغ در ماه از سوي ديگر بررسي قيمت دان . رسيده است 1384ريال در سال 
بررسـي  . ها از رشد مثبت برخوردار بوده اسـت  در بقيه سال 1384دهد كه به جز سال  دوره نشان مي

دهد كه بيشترين رشد قيمت مربوط  نشان مي 1380-84هاي مختلف طي دوره  مرغ در ماه قيمت دان
مـرغ بيـانگر وجـود     مـرغ و تخـم   تگي قيمت دان و قيمـت گوشـت  بس بررسي هم. به فصل بهار است

  .2ها است همبستگي باال بين آن

________________________________________________________________ 

و  مـرغ   گوشـت  درصد است هرگونه تغيير در قيمت آن منجـر بـه نوسـان قيمـت     60توليد حدود  چون سهم دان مرغ در هزينه  -1
 .شود مرغ مي تخم

و  7239/0، 7733/0ماهـه بترتيـب    3و  2، 1هـاي   مرغ با وقفه مطابق نتايج مطالعه حاضر، همبستگي قيمت دان و قيمت گوشت -2
 7131/0و  6980/0، 6985/0ماهـه بترتيـب    3و  2، 1هـاي   ، و نيز اين شاخص براي قيمت دان و قيمت تخم مرغ با وقفـه  6566/0
 .است
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ريال در سال  2002درصد از  10با رشد متوسط ساالنه  روزه گوشتي قيمت هر قطعه جوجه يك
هـا و   روزه در مـاه  تغييـرات قيمـت جوجـه يـك    . رسـيده اسـت   1384ريال در سـال   2932به  1380
فصل (روزه در سه ماهه اول سال  دهد كه بيشترين رشد قيمت جوجه يك ن ميهاي مختلف نشا سال
در پايان تابسـتان دوبـاره رشـد    . بوده است و كمترين رشد قيمت در تابستان اتفاق افتاده است) بهار

هاي بعد هر  ه طي ما. روزه آغاز شده و در آبان به بيشترين ميزان خود رسيده است قيمت جوجه يك
روزه  همچنين، مطالعه روند قيمـت جوجـه يـك   . روزه منفي بوده است ت جوجه يكسال روند قيم

روزه در ايـن دوره از   دهد كه قيمـت هـر قطعـه جوجـه يـك      هاي مختلف نشان مي گذار در ماه تخم
ماهانه جوجه  بررسي روند قيمت . است ريال افزايش يافته 2482درصد رشد به  57/11ريال با  1774
بيانگر آن است كه بيشترين رشد قيمـت مربـوط بـه اواخـر      1380-84ي دورهگذار ط روزه تخم يك

قيمت جوجه يك . روزه مربوط به فصل بهار است تابستان و پاييز و كمترين رشد قيمت جوجه يك
  .1باشد مرغ داراي همبستگي بااليي مي مرغ و گوشت روزه نيز با قيمت تخم
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  1380-84مرغ در دوره  فروشي تخم د قيمت خردهرون -2نمودار 

  

________________________________________________________________ 

يـز  ، و ن 7078/0و  7215/0، 7386/0ماهـه بترتيـب    3و  2، 1هـاي   مرغ با وقفه همبستگي قيمت جوجه يك روزه و قيمت تخم -1
 .است 1617/0و  3733/0، 6368/0ماهه بترتيب  3و  2، 1هاي  مرغ با وقفه همبستگي قيمت جوجه يك روزه و قيمت 
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  مرغ و تخم مرغ هاي مرتبط با تنظيم بازار گوشت سياست
در دستور كار دولت قرار گرفـت   1358-59هاي  مرغ، از سال مرغ و تخم گذاري گوشت قيمت

روزه  بـدين ترتيـب كـه دولـت بـا تحويـل جوجـه يـك        . و قيمت اين دو در سطح معيني تثبيت شـد 
هاي مصرفي با قيمت دولتـي سـعي در تشـويق توليدكننـدگان بـه       و ساير نهاده گذار  تخم گوشتي و

و نظارت بر امر توليد و توزيع ايـن دو كـاال سـتاد     هاي تعيين شده نمود و براي كنترل  پيروي از نرخ
  .بازرگاني ايجاد شد توليد و توزيع آن در وزارت  هماهنگي

هـاي مصـوب بوجـود آمـد، ولـي       زئـي در قيمـت  هـاي مختلـف تغييـرات ج    هر چنـد طـي سـال   
هـاي اصـلي پـرورش     هـا نهـاده   طي اين سال. ادامه پيدا كرد 1370تثبيت قيمت تا اوايل سال  سياست

هاي مربوطه تهيه و در قبال اخذ تعهداتي مبني بر تحويل گوشت طبق ضوابطي  طيور توسط دستگاه
راقبت بر انجـام تعهـدات و رعايـت ضـوابط     البته نظارت و م. شد خاص، در بين مرغداران توزيع مي

هـاي   تعيين شده دولتي توسط توليدكنندگان كاري بسيار مشكل بود، به طوري كه درصدي از مرغ
هاي باالتر، در بازار آزاد به  هاي تعيين شده و با نرخ توليدي به صورت قاچاق و خارج از چارچوب

گذار و نيـز   روزه گوشتي و تخم امين جوجه يكعالوه بر اين به دليل نبود امكان ت. رسيد فروش مي
گذار اجـازه داده شـد    هاي تخم مرغ، دارو و واكسن، به مرغداري هاي ناشي از تامين دان محدوديت

كه دوره زماني توليد خود را افزايش دهند و توليد مازاد بر تعهد را در بازار آزاد به فـروش رسـانند   
)Bostaki. M & Sadeghi. H., 2002.(  

سياست آزادسـازي   1370از اوايل سال . تداوم يافت 1369ها، تا سال  ين وضعيت تثبيت قيمتا
اي متشـكل از بانـك مركـزي،     مرغ در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد و كميتـه  مرغ و تخم گوشت

كننـده و توليدكننـده بـا مسـئوليت      شركت گسترش خـدمات بازرگـاني، سـازمان حمايـت مصـرف     
بر اسـاس ايـن آيـين نامـه، ارز     . اي در اين زمينه شد نامه مسئول تدوين آيينوزارت جهاد سازندگي 

مورد نياز صنعت مرغداري ابتدا از ارز دولتـي بـه رقـابتي و در مرحلـه بعـد بـه تـدريج بـه شـناور و          
سياسـت آزادسـازي بـا     1377در سـال  . ادامه يافـت  1377اين وضعيت تا سال . صادراتي تبديل شد

هـا   سازي وضعيت توليد، ظرفيـت  با هدف شفاف» ساماندهي صنعت طيور«ان ارائه طرحي تحت عنو
بـر اسـاس ايـن طـرح، نـرخ ارز      . اي تـازه شـد   ها وارد مرحلـه  شدن قيمت هاي توليد و واقعي و هزينه

   ).Bostaki. M & Sadeghi. H., 2002(اي تغيير يافت  موردنياز صنعت طيور به نرخ ارز واريزنامه
مـرغ و  (هاي مصرفي صـنعت طيـور    يور، تغييرات زيادي در قيمت نهادهآزادسازي در صنعت ط

هـاي اصـلي مـورد اسـتفاده در توليـد       ايجـاد نمـود، بـه طـوري كـه قيمـت دولتـي نهـاده        ) مـرغ  تخم
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تقريباً ثابت بود؛  1370كه تا اوايل سال ) ذرت، كنجاله، سويا و پودر ماهي(مرغ  مرغ و تخم گوشت
مرغ نيـز   ها، قيمت گوشت با افزايش قيمت نهاده. برابر افزايش يافت 3 در بعضي از موارد به بيش از

بـه   1369ريال به ازاي هر كيلوگرم در سـال   685از (در بازار آزاد تقريباً سه برابر افزايش پيدا كرد 
شـديدتر   1370-78ايـن تغييـرات در دوره   ). رسـيد  1371ريال به ازاي هر كيلوگرم در سال  1982
هـا   اي باعث افزايش شـديد قيمـت نهـاده    ها به قيمت واريزنامه آزادسازي واردات نهادهبنابراين . بود

ريال در سـال   1235به  1369ريال در سال  38شد، به طوري كه قيمت دولتي هر كيلوگرم ذرت از 
 5/38قيمت دولتي كنجاله سويا نيـز از  ). ريال رسيد 1291به  128نرخ آزاد از (افزايش يافت  1378
). ريـال تغييـر كـرد    1780ريـال بـه    415قيمت آزاد آن نيز از (ريال افزايش پيدا كرد  1617ه ريال ب

ريـال   68افزايش قيمت پودر ماهي از دو نهاده ديگر نيز شديدتر بود و قيمت دولتي هر واحد آن از 
 5134ريـال بـه    800قيمـت آزاد نيـز از   (افزايش يافـت   1378ريال در سال  4432به  1369در سال 

از سوي ديگر با انجام آزادسازي دامنه فعاليت بخش خصوصي در واردات ). ريال افزايش پيدا كرد
درصـد   100ها نيز افزايش يافت و سهم دولت از واردات ذرت، كنجاله سويا و پودر مـاهي از   نهاده

  .رسيده است1383به صفر در سال  1371در سال 
هـاي متنـوعي را بكـار گرفـت كـه در       ياسـت مـرغ س  مرغ و تخم دولت براي تنظيم بازار گوشت

قيمتي،  و مداخالت آن، سياست  حوزه شامل سياست وارداتي، انحصار دولتي 5توان در  مجموع مي
  :هاي توليد و سياست صادراتي خالصه كرد پرداخت يارانه به نهاده

بـود كـه   ترين راه جبران كمبـود در بـازار داخلـي     مرغ ساده مرغ و گاهاً تخم واردات گوشت) 1
 .دولت براي تنظيم بازار اين محصول در شرايطي اقدام كرده است

در مـورد واردات  . انحصار خريـد و توزيـع كاالهـاي اساسـي در اختيـار دولـت بـوده اسـت        ) 2
مـرغ و   در بازار گوشت. در انحصار دولت بوده است 1376هاي مورد نياز صنعت طيور تا سال  نهاده
 .ريد توافقي نيز انجام شده استها خ مرغ در بعضي از سال تخم

هاي مهم دولـت در زمينـه    و سقف يكي از سياست كنترل قيمت و سياست تعيين قيمت كف ) 3
 .مرغ بوده است مرغ و تخم تنظيم بازار گوشت

هاي دولت است كه براي تنظيم بازار ايـن   هاي توليد از ديگر سياست پرداخت يارانه به نهاده) 4
يارانه به دان مـرغ،   هاي توليد به صورت پرداخت  اين سياست در نهاده. شود دو محصول استفاده مي

 .شود اعمال مي... سويا و  كنجاله
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مـرغ مواجـه    مـرغ و بـويژه تخـم    ها كه كشور با مازاد مقطعي توليد گوشـت  در بعضي از سال) 5
لـي ايـن   هـا اقـدام بـه صـادرات توليـد مـازاد بـر نيـاز داخ         بوده، بـراي جلـوگيري از كـاهش قيمـت    

 .محصوالت نموده است
  
  هاي صنعت مرغداري چالش
 ۀو صـادركنند  توليدكننـده  كشورهاي كه دهد مي نشان ها بررسي :باال بودن هزينه توليد -الف
. هسـتند  توليـد   هزينـه  داراي كمتـرين  - تايلند و چين سپس و آمريكا و برزيل -مرغ گوشت  عمده

. دارنـد  را هـا  هزينـه  سـطح  بـاالترين  -ژاپـن  و ستانعرب روسيه، -مرغ گوشت ي عمده واردكنندگان
 بـه  و دسترسـي  توليد هاي ظرفيت توليد، آوري فن از عبارت توليد، هزينه بر اثرگذار و مهم عوامل

 بسيار كشورهاي مختلف در توليد ميزان نتيجه در و ريزي جوجه تراكم كه طوري به .است ها نهاده

 وزن نهـايي  متوسـط  و وهـوايي  آب شـرايط  موجـود،  تجهيـزات  ماننـد  عواملي از و است متفاوت

  .پذيرد مي اثر ها جوجه
 وزن نهـايي  كننـدگان،  مصـرف  سـليقه  و بـازار  خواست به توجه با: باال بودن دوره پرورش -2

مسـأله   اين. است متفاوت روز 64 تا روز 41 از دنيا در پرورش دوره و است متفاوت) مرغ( جوجه
 سـنگين  كه دهد مي نشان ها بررسي. گذارد مي اثر توليد نيز ميزان و توليد هاي هزينه شك بر بدون

آيد  چنانچه از اين جدول برمي. يابند مي پرورش كيلوگرم 9/2 وزن متوسط با در ژاپن ها ترين مرغ
وزن الشه در كشور برزيل به عنوان يكـي از  . كيلوگرم است 38/1وزن متوسط الشه مرغ در جهان 

وزن الشـه در ايـران در مقايسـه بـا متوسـط      . كيلوگرم است 54/1مرغ  تتوليدكنندگان عمده گوش
طبــق . گــردد بــاال بــودن وزن الشــه بــه دوران نگهــداري و پــرورش آن برمــي. جهـاني بــاالتر اســت 

ــرغ گوشــتي    ــرورش م ــاني حــداكثر دوران پ روز و وزن آن حــداكثر يــك  45اســتانداردهاي جه
توليدكنندگان مـرغ گوشـتي در ايـران دوران     كيلوگرم گوشت آماده طبخ بدون چربي است، ولي

 2در ايـن حالـت ضـمن افـزايش وزن مـرغ تـا       . دهنـد  روز افـزايش مـي   70تـا   60پرورش را گاهي 
 در مـرغ  باالي وزن. گردد دار با پوست ضخيم به بازار روانه مي كيلوگرم و حتي بيشتر، مرغ چربي

 مصـرف  بـه  نيـاز  آن ي نتيجـه  در و مرغ گوشت به دان تبديل ضريب رفتنباال باعث كشتار، هنگام

  .شود مي ي بيشتر توليد هزينه و دان بيشتر
مرغ در كشورهاي عمده  به گوشت بررسي ضريب تبديل دان :پايين بودن ضريب تبديل دان -3

وزن دان مصرفي به وزن (متوسط ضريب تبديل  1997دهد كه در سال  توليدكننده و ايران نشان مي



  203    ...ارزيابي انحصار، رقابت و تمركز در بازار گوشت مرغ و  

 

در بين كشورهاي عمـده توليدكننـده كمتـرين ضـريب     . كيلوگرم بوده است 2/2حدود ) مرغ زنده
باال بودن ). 3/3(به روسيه است  به اتحاديه اروپا اختصاص دارد و باالترين آن مربوط 85/1تبديل با 

آوري  ضريب تبديل در اين كشـور بـدليل شـرايط نامناسـب آب و هـوايي و سـرماي زودرس، فـن       
آيـد   برمي) 3(كه از جدول طوري همان. باشد هاي توليد مي نامطلوب و وارداتي بودن بخشي از نهاده

يدكننده باالتر است و حتي از مرغ در ايران از كشورهاي عمده تول مرغ به گوشت ضريب تبديل دان
هاي توليد قيمت تمام شده  با تغيير اين ضريب ضمن كاهش هزينه. باشد متوسط جهاني نيز بيشتر مي

محصول نيز به مراتب كـاهش خواهـد يافـت و حتـي كشـور در موقعيـت مناسـبي بـراي صـادرات          
ان به مرغ زنده بايـد از  بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه ضريب تبديل د. گيرد محصول قرار مي

با اين كاهش ضريب تبديل، ايران به لحاظ . كاهش يابد 1388در سال  82/1به  1384در سال  27/2
پذيري در سطح كشورهاي عضـو اتحاديـه اروپـا و برزيـل      هاي توليد و افزايش رقابت كاهش هزينه

  .قرار خواهد گرفت
مرغ نقش اساسي ايفـا   مرغ و تخم د گوشتهزينه دان در تولي: عدم خودكفايي در توليد دان -4
. دهد مرغ تشكيل مي هاي توليد اين محصوالت را دان درصد هزينه 60كند، به طوري كه حدود  مي

مـرغ داراي مزيـت هسـتند صـنعت طيـور نيـز در آنهـا توسـعه          بنابراين كشورهايي كه در توليـد دان 
بـويژه برزيـل كـه از توليدكننـدگان     براي نمونه كشورهاي آمريكا، چـين و  . چشمگيري يافته است

مـرغ وجـود دارد جـزء توليدكننـدگان      مرغ هستند و دسترسي ارزان و آسـان آنهـا بـه دان    عمده دان
روند و از اين مزيت در افزايش توليد نهايـت اسـتفاده    عمده محصوالت طيور در جهان به شمار مي

ن و صادركنندگان سويا و محصـوالت  آمريكا و برزيل اكنون بزرگترين توليدكنندگا. 1اند را كرده
ايـن امـر بـه تمركـز صـنعت طيـور در ايـن        . باشند و آرژانتين بعد از آنها قـرار دارد  آن در جهان مي

  .كشورها كمك كرده است
  
  
  

________________________________________________________________ 

بر اساس اظهارات دبيركل جهاني صنعت طيور، اين صنعت با دو عامل محدودكننده؛ زمين براي كشت غالت مورد اسـتفاده   -1
حل افزايش عملكرد در واحد  براي فائق آمدن بر محدوديت اول، بهترين راه .مرغ و آنفلوانزاي حاد پرندگان مواجه است در دان

 .توان تلقي كرد عنوان يك محدوديت دايمي نمي سطح است و آنفلوانزاي حاد پرندگان نيز مقطعي بوده و اين موضوع را به
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  كيلوگرم:واحد  1998ميانگين وزن الشه مرغ گوشتي و ضريب تبديل آن در سال  - 3جدول 

 روسيه برزيل ايران متوسط جهاني
ه اتحادي
 اروپا

 شرح چين آمريكا

 وزن الشه 2/2 2 46/1 5/1 54/1 8/1 38/1
 ضريب تبديل 15/2 2 85/1 3/3 2 25/2 2/2

  Landes et al. (2004):منبع           

  
  نتايج تحقيق

  مرغ مرغ و گوشت شاخص نسبت تمركز در بازار تخم
 ها به كـل انـدازه بـازار    بنگاهتا از بزرگترين  iاندازه تمركز نسبت شاخص ) 5(و ) 4(در جداول 

  :بر اساس نتايج اين جداول. محاسبه شده است 1384و  1375مرغ در دو دوره  تخم
واحـد در سـال    1296بـه   1375واحد در سـال   971مرغ از  هاي توليدكننده تخم تعداد بنگاه -1
بـازار توليـد    توانـد دليلـي بـر كـاهش تمركـز در      ها خود مي افزايش بنگاه. افزايش يافته است 1384

  .داخلي باشد
،  1/9،  25/3ترتيب  مرغ به در صنعت تخم 1375بنگاهي در سال  16و  8، 4، 1نسبت تمركز  -2

رسـد   بندي بازارها بر اساس نسبت تمركز به نظر مي با توجه به تقسيم. 1باشد درصد مي 5/22و  8/14
  .مرغ به رقابتي گرايش دارد نوع بازار توليد تخم

، شـركت سـيمرغ واحـد    2داران آفاق، شـركت سـيمرغ واحـد     شركت طاليه 1384در سال  -3
خراسان، مرغداري برادران جاللي،كوه افكن، سپيد مرغ بهار، رام طيور، ميرزايو، مرغداري تـك و  

ظرفيت اين واحدها بـه ترتيـب   . دهند هزار قطعه را تشكيل مي 500شركت سيمرغ واحدهاي باالي 
در ايـن  . مـرغ اسـت   هزار قطعـه تخـم   510و  596،539، 670، 680، 700، 900، 960، 1006، 1198

  .كاهش يافته است 1375درصد بود كه در مقايسه با سال  94/1سال، سهم بنگاه برتر از كل ظرفيت 
  

________________________________________________________________ 

 2ان جاللـي، شـركت سـيمرغ واحـد     مرغـداري طباطبـائي، بـردار   : عبارتند از 1375مرغ در سال  واحدهاي برتر در توليد تخم -1
اصفهان، شركت كشت و صنعت فاطم، شركت سيمرغ قوچان، شـركت بيـدگلي، شـركت دام و طيـور، شـركت سـيمرغ واحـد        

ميليـون قطعـه،    57/1واحد اول با . هزار قطعه مرغ است 500واحد باالي  10ظرفيت اين . كرمان و شركت كشت و صنعت فارس
 .خلي را در اختيار دارددرصد كل بازار توليد دا 25/3
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  هزار قطعه: واحد   1384و  1375هاي  مرغ در سال هاي تمركز بازار تخم نسبت - 4جدول 

  رديف
1375  1384  

  ظرفيت  نام واحد همس ظرفيت نام واحد
 )هزار قطعه(

 سهم

 1/940 1198 شركت طاليه داران آفاق 3/246 1573 طباطبائي 1
 1/629 1006 2شركت سيمرغ واحد  2/249 1090 برداران جاللي 2
 1/555 960 شركت سيمرغ واحد خراسان 2/076 1006 اصفهان2شركت سيمرغ واحد 3
 1/458 900 داري برادران جالليمرغ 1/560 756 شركت كشت و صنعت فاطم 4
 1/134 700 كوه افكن 1/486 720 شركت سيمرغ قوچان 5
 1/101 680 سپيدمرغ بهار 1/446 701 ليگبيد 6
 1/085 670 رام طيور 1/411 684 شركت دام و طيور 7
 0/966 596/5 ميرزايو 1/304 632 2سپيد مرغ 8
 0/873 539 كمرغداري ت 1/052 510 شركت سيمرغ واحد كرمان 9

 0/826 510 شركت سيمرغ 1/032 500 شركت كشت و صنعت فارس 10
  محاسبات تحقيق: نبعم

  

 05/17و  868/10، 58/6، 94/1ترتيـب   بـه  1384بنگاهي در سال 16و  8، 4، 1تمركز  نسبت  -4
هاي  سبتمقايسه ن. مرغ رقابتي است بندي بازارها، نوع بازار توليد تخم باتوجه به تقسيم. درصد است

مرغ كاسته شده  گوياي آن است كه از نسبت تمركز در بازار تخم 1384و 1375تمركز در دو سال 
  .كاهش يافته است 94/1به  2/3تمركز يك بنگاهي از  است، بويژه نسبت

  

  هزار قطعه: واحد  1384و  1375هاي  گذار بر حسب ظرفيت در سال هاي تخم بندي مرغداري طبقه- 5جدول 
1384 1375 

  سهم از شرح
  ظرفيت

سهم از 
 ظرفيت تعداد  ظرفيت  تعداد

 سهم از
 ظرفيت

سهم از 
  ظرفيت تعداد ظرفيت  تعداد

0/27 3/32 8/163 43 0-5 0/37 5/05 2/181 49 0-5 1 
2/42 13/21 4/1492 171 <5-10 2/26 13/71 9/1096 133 <5-10 2 
8/34 25/12 3/5152 325 <10-20 7/81 24/95 7/3786 242 <10-20 3 
25/88 37/25 4/15980 482 <20-50 23/21 34/12 11248 331 <20-50 4 
20/36 13/29 4/12573 172 <50-100 20/06 13/81 5/9721 134 <50-100 5 
13/81 4/64 3/8529 60 <100-200 13/47 4/95 9/6528 48 <100-200 6 
16/35 2/40 5/10095 31 <200-500 16/98 2/47 8230 24 <200-500 7 
12/57 0/77 5/7759 10 <500 15/83 0/93 7672 9 <500 8 
 كل   970 48465/2       1294 61746/4  100.00

  محاسبات تحقيق: نبعم
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مرغ كشور، نقش پررنگي در  درصد كل تخم 537/5با حدود  1375شركت سيمرغ در سال  -5
توان بـه راحتـي    ها مشخص بود مي نگاهكه مالكيت ساير ب در صورتي. بازار اين كاال بر عهده داشت

درصـد   82/4بـه   1384سهم بـازار شـركت سـيمرغ در سـال     . ها بحث نمود در مورد تباني اين بنگاه
  .كاهش يافته است

مطابق ايـن جـدول از مجمـوع    . مرغ آمده است وضعيت واحدهاي توليد گوشت) 6(در جدول 
هـزار قطعـه    100اراي ظرفيتـي بـيش از   واحـد د  45، تنهـا  1382هزار واحد گوشـتي در سـال    5/14

دهنـد، ولـي بـه     هـا را تشـكيل مـي    درصد كل مرغـداري  31/0ها تنها  اين تعداد از مرغداري. هستند
مرغ توليـدي   درصد كل گوشت 1/3واحد،  45در مجموع اين . لحاظ توليد وضعيت متفاوت است

 45واند با توجه به دوره پرورش ت از سوي ديگر هر مرغداري در سال مي. كشور را در اختيار دارند
. دوره و بيشـتر در نوسـان اسـت    4دوره تا  1مرغ توليد كند كه از  روزه، چندين دوره گوشت 70تا 

دوره يـا بـيش از    4هـزار قطعـه    100هاي با ظرفيت بيش از  گانه مذكور، مرغداري 9در بين طبقات 
 4تـا   1ديگر طبقات صـادق نيسـت و در   كنند، در حالي كه اين امر در  آن اقدام به پرورش مرغ مي

  .كنند دوره توليد مي
  

  هزار قطعه:واحد   1382هاي مرغ گوشتي بر حسب ظرفيت در سال  وضعيت مرغداري - 6جدول 

  فعال
83 

  فعال
82 

سهم از 
 توليد كل

  مرغ زنده
 تن

سهم
هر 

گروه 
 از كل 

  تعداد مرغ
 يافته پرورش

  تعدادجوجه
 حذفي

تعدادجوجه 
 شده تلف

ك ي جوجه
 روزه

  ظرفيت
 

  2كمتر از  31 3   28 0 71 0.01 3 0
1681 1692 2.49 34180 2.46 14638 429 1660 16727 5-2  
3681 3783 11.78 161507 11.87 70750 1549 7670 79969 10-5  
5654 5835 36.52 500678 36.48 217423 4411 25252 247086 20-10  
2885 2916 38.36 525969 38.34 228532 4308 27872 260712 50-20  
269 271 7.76 106328 7.61 45384 534 6441 52359 100-50  
38 39 2.43 33279 2.58 15377 416 1995 17788 200-100 
5 3 0.28 3844 0.31 1838 11 148 1997 300-200 

3 3 0.38 5162 0.35 2061 28 455 2544 
وبيش300

 تر
 كل 679213 71496 11686 596031 100 1371018 100 14545 14216

  نتايج تحقيق: نبعم



  207    ...ارزيابي انحصار، رقابت و تمركز در بازار گوشت مرغ و  

 

ديگري كه بايـد بـه آن اشـاره كـرد بـا وجـود آن كـه تعـداد واحـدهاي فعـال توليدكننـده             نكته
هـزار   300-200كاهش يافته، اما دو واحد به گـروه   1382نسبت به سال  1383مرغ در سال  گوشت
در . هزار قطعه افزايش يافته است 100هاي باالي  وهاي اضافه شده است كه به تبع آن توليد گر قطعه

درصد كـل توليـد داخلـي     3/3مرغ به بيش از  اين حالت توليد سه گروه بزرگ توليدكننده گوشت
كمتر،  تر و در نتيجه هزينه هاي مختلف با توجه به تلفات پائين مضافاً، از مقايسه ظرفيت. رسيده است

 -هزار قطعه  200ظرفيت توليد باالي -ب را دو رديف آخر جدولهاي توليد مناس شايد بتوان اندازه
  .اعالم كرد

مـرغ رقـابتي اسـت، چـرا كـه تعـداد        بندي نهايي، ساختار بـازار توليـد داخلـي گوشـت     در جمع
درصد  10هاي رقيب زياد است و بزرگترين بنگاه موجود در اين بازار سهم به مراتب كمتر از  بنگاه

  .دبازار را در اختيار دار
  
  يكررزه  هاي  تمركز در بازار جوجه نسبت
) 7(مـرغ در جـدول    مـرغ و تخـم   دليل اهميت نقش جوجه يك روزه در نوسان قيمت گوشت به

واحد توليدكننده جوجه  136در مجموع . وضعيت تمركز در بازار توليد داخلي آن ارائه شده است
بـر اسـاس ايـن جـدول     . 1كننـد  ت ميدر كشور فعالي ميليون قطعه جوجه 3/106يك روزه با ظرفيت 
جوجـه  ، 1فـارم يـك مرغـك    شركت صنايع مرغداري ايران و آلمـان،  ، 501شركت جوجه كشي 

بزرگتـرين واحـدهاي توليدكننـده جوجـه     ايران روشـن  قطره طالي نوشهر و كوثر، كشي خوشنام، 
، 8/3، 89/3، 08/4،  1/4،  7/6ظرفيت ماهانـه ايـن واحـدها بـه ترتيـب      . يك روزه در كشور هستند

درصـد جوجـه يـك روزه     3/6تنهايي  واحد برتر به. ميليون قطعه جوجه يك روزه است 3/3و  7/3
  .كند را توليد ميكشور 

درصد توليد داخلـي جوجـه    6/17) بنگاهي 4تمركز  نسبت(چهار واحد برتر  :هاي تمركز نسبت
درصـد   3/49و  7/30بنگـاهي بـه ترتيـب     16و  8هـاي تمركـز    نسبت. يك روزه را در اختيار دارند

مـرغ در   تخـم  مرغ و بيشترين توليد گوشت. دهد اين امر تمركز باال در اين صنعت را نشان مي. است
بـر ايـن اسـاس منطقـي اسـت كـه واحـدهاي        . آيد هاي تهران، مازندران و اصفهان به عمل مي استان

________________________________________________________________ 

 .هاي فراوان، امكان دسترسي به ظرفيت همه واحدها ميسر نشد رغم تالش الزم به ذكر است كه علي -1
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واحـد بـزرگ توليدكننـده     20از مجمـوع  . باشند ها قرار داشته عمده جوجه يك روزه در اين استان
تان اصفهان، واحد در اس 2واحد در استان مازندران،  4واحد در استان تهران،  12جوجه يك روزه، 

نظر به اين كه عرضه جوجه . شرقي و يك واحد در استان قزوين قرار دارد يك واحد در آذربايجان
ساعت به مرغداري منتقـل شـود و بـا     24يك روزه، به صورت روزانه است و بعالوه بايد در مدت 

ر نـواحي  يابد، لذا احداث واحدهاي جوجـه كشـي د   هر نوع وقفه و تاخير، ضايعات آن افزايش مي
  .عمده توليد اهميت دارد

  
  هزار قطعه: واحد      1384كشي در سال  هاي تمركز بازار توليد جوجه نسبت - 7جدول 

سهم از كل  توليد در ماهتوليد در دوره  مرغداري استان
 6/295 6696 4263 ٥٠١شركت جوجه كشي تهران 
 3/858 4104 2872 شركت صنايع مرغداري ايران و آلمان تهران 
 3/833 4077 2854 ١فارم يك مرغك تهران 
 3/654 3887 2721 جوجه كشي خوشنام تهران 
 3/610 3840 2688 كوثر تهران 

 3/499 3722 1904 قطره طالي نوشهر مازندران 
 3/139 3339 2337 ايران روشن تهران 

 2/764 2940 2056 اصفهان طيور اصفهان 
 2/698 2870 2009 شاهمرادي تهران 
 2/698 2870 2009 جوجه كشي شاهمرادي تهران 
 2/659 2828 1980 ايران جوجه تهران 

 2/559 2722 1904 قطره طال مازندران 
 2/315 2462 1723 شركت سهامي بهارش اصفهان 
 2/147 2284 1602 تالونگ شمال مازندران 
 1/805 1920 1344 كشت و صنعت اشراق تهران 

 1/705 1814 1270 )مادر(زربال مازندران 
 1/670 1776 1243 مرغ مادر تهران 
 1/579 1680 1176 جوجه كشي مرغ اجداد خاصبانشرقي آذربايجان

 1/462 1555 1088 شركت توليدي مرغ و جوجه البرز تهران 
 1/462 1555 1088 سيمرغ قزوين 

  نتايج تحقيق: نبعم
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بـه   1384و  1375هـاي   مرغ در سـال  در بازار داخلي توليد تخم اين شاخص: شاخص هرفيندال
اين امر نشان . است 7/295و  2/187است و معكوس اين شاخص به ترتيب  003/0و  005/0ترتيب 

بـازار در مقايسـه    1384مرغ رقابتي است و حتي در سال  ار توليد داخلي تخمدهد كه ساختار باز مي
 1384شاخص هرفيندال جوجه يك روزه و معكوس آن در سال . تر شده است رقابتي 1375با سال 

دهد درجه تمركز در بازار جوجه يك روزه بيشتر از بازار  است و نشان مي 5/45و  022/0به ترتيب 
  .مرغ است تخم

براي مقايسه درجه انحصار در دو بازاري كه به لحاظ جغرافيايي جدا هستند به كار  رنرشاخص ل
هاي داخلـي   مرغ و قيمت هاي صادراتي گوشت براي محاسبه اين شاخص الزم است قيمت. رود مي

مـرغ از سـالنامه آمـاري طـي      براي اين كار قيمت صـادرات گوشـت  . فروشي آن موجود باشد عمده
  .مرغ محاسبه شد ستخراج شده است و بر اساس آن اين شاخص براي گوشتا 1379-83سالهاي 

مطابق . آمده است 1379-83هاي  مرغ و تخم مرغ براي سال شاخص لرنر گوشت) 8(در جدول 
 43/0بـه   1379در سـال   06/0اين جدول شاخص لرنر در بازار داخلي گوشت مرغ در اين دوره از 

مـرغ افـزايش يافتـه     دهد رقابت در بازار صـادراتي گوشـت   ميافزايش يافته كه نشان  1383در سال 
بـه   1380واحـد در سـال    13/0اين امر براي بازار تخم مرغ نيز صادق است و شاخص لرنر از . است

افزايش يافته اسـت كـه حكايـت از افـزايش رقابـت در بـازار صـادراتي         1383واحد در سال  37/0
  .مرغ است تخم
  

  1379-83مرغ و تخم مرغ در بازار داخلي و صادراتي در دوره  وشتشاخص لرنر براي گ - 8جدول 
سهم صادرات 
  از كل توليد

با(شاخص لرنر 
 )نرخ ارز آزاد

عمده فروشيقيمت
 )ريال(اخليد

واحدارزش
 )دالر(صادرات ايران

  شرح  سال

۵۵/۱ 0/06 ۱۰۷۸۹ ۲۵/۱ 1379 

  گوشت مرغ

۷۷/۱ 0/29 ۱۷۹۷۲ ۹۹/۰ 1380 
۵۱/۱ 0/34 ۱۳۱۷۵ ۱/۱ 1381 
۲۶/۱ 0/21 ۱۳۳۱۸ ۳۳/۱ 1382 
۱۱/۱ 0/43 ۱۴۳۰۰ ۹۹/۰ 1383 
۷   0/59 1379 

 تخم مرغ
۹۴/۴ 0/13 4444 0/49 1380 
۸۳/۲ 0/12 4882 0/54 1381 
۸/۵ 0/17 5469 0/57 1382 
۲/۱ 0/37 7303 0/56 1383 

  نتايج تحقيق: نبعم
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ه يا قيمت داخلي بيشتر از حد معمول بوده است يا شود ك افزايش شاخص لرنر از آنجا ناشي مي
مـرغ بيـانگر رونـد     داخلي گوشت بررسي قيمت. صادراتي كمتر از متوسط قيمت داخلي است قيمت

از سوي ديگر قيمت صادراتي آن در ايـن دوره  . باشد مي 1379-83درصدي طي دوره  21افزايش 
يلي بر وجود قدرت انحصـاري فروشـندگان   اين امر شايد دل. دهد كاهش نشان مي 1382به جز سال 

هاي تبعيضـي و   اند محصول واحد و همگني را با قيمت مرغ در بازار داخلي باشد كه توانسته گوشت
سال مورد بررسي قيمت صادراتي از  5از سوي ديگر در . متفاوت در دو بازار مختلف عرضه نمايند

ل قيمت صادراتي ايران از متوسط قيمـت  كمتر بوده و حتي در سه سا) عمده فروشي(قيمت داخلي 
در بـازار  . شـود  مـرغ نيـز مشـاهده مـي     ايـن رفتـار در بـازار تخـم    . باشد صادرات جهاني نيز كمتر مي

 7303بـه   1380ريـال در سـال    4882فروشي هر كيلوگرم از  رغم افزايش قيمت عمده مرغ علي تخم
دالر  49/0بـه   1379دالر در سـال   59/0، قيمت صادراتي آن كاهش يافتـه و از  1383ريال در سال 

مـرغ دوبـاره افـزايش     هاي بعد هر چند قيمت صادراتي تخـم  در سال. تنزل يافته است 1380در سال 
اين امر نيـز رفتـار دوگانـه فروشـندگان را در دو     . نرسيده است 1379گاه به رقم سال  يافته ولي هيچ

  .دهد مرغ نشان مي بازار داخلي و خارجي تخم
مـرغ بـه    رسد دولت براي دسترسي به بازار جهاني اين محصوالت بويژه تخـم  ن به نظر ميبنابراي

قيمت كمتر از متوسط قيمت جهاني متوسل شده است و اين بدين معني است كه از سياست تبعيض 
رسد دولت براي نفوذ در بازارها  همچنين به نظر مي. قيمتي در دو بازار مختلف استفاده نموده است

كند تا قيمت صادراتي كمتر از قيمت داخلـي شـود بـه     قات به صادرات يارانه پرداخت ميگاهي او
ميليـارد   6و  14مرغ بـه ميـزان    مرغ و تخم براي صادرات گوشت 1380-81هاي  طوري كه طي سال

ــه اســت   ــه صــادرات پرداخت ــال ياران ــدرت انحصــار     .ري ــل ق ــر دلي ــاخص لرن ــزايش ش ــابراين اف بن
يعنـي تفـاوت قيمـت    . ان نيست، بلكه افـزايش آن ناشـي از يارانـه اسـت    توليدكنندگان و فروشندگ

  .شود صادراتي و داخلي با يارانه صادراتي توسط دولت جبران مي
  
  بندي و پيشنهادات جمع

و جايگاه توليد  در جهان) مرغ مرغ و تخم گوشت(اجمال وضعيت صنعت مرغداري  اين مقاله به 
هاي جهاني، وضعيت هزينه توليـد و مقايسـه    مقايسه با قيمتايران در آن، وضعيت قيمت داخلي در 

نتايج حاصـل از تحقيـق   . با كشورهاي عمده توليدكننده و باالخره ساختار بازار ايران پرداخته است
  :دهد كه نشان مي
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) ميليون تن3/76(درصد توليد جهاني 5/1، در بين كشورهاي عمده توليد با 2003ايران در سال  -١
 4/10و  2/18، 9/23رار دارد و سه كشور آمريكا، چين و برزيـل بـه ترتيـب بـا     ق 18در جايگاه 

، ايران با توليد يك درصـد   2003در سال . درصد كل توليد حايز رتبه اول تا سوم توليد هستند
كشــورهاي عمــده .در رده هفــدهم قــرار داشــت) ميليــون تــن 3/61(توليــد جهــاني تخــم مــرغ 

ميليون تن داراي بيشترين ميـزان   1/4و  4/8، 4/26به ترتيب با  توليدكننده چين، آمريكا و ژاپن
 .مرغ هستند توليد تخم

دالر بـه   5/1بـه   8/1بـا رونـد نزولـي از     1369-82مرغ طي دوره  قيمت جهاني واردات گوشت -٢
درصـد   8/24ازاي هر كيلوگرم كاهش يافته است، اما قيمت داخلي آن در ايران از رشد ساالنه 

. افزايش يافته اسـت  1383ريال در سال  16054به  1369ريال در سال  685و از برخوردار بوده 
 1378دهـد كـه تـا سـال      نشان مـي ) بر اساس نرخ ارز آزاد(هاي داخلي و خارجي  مقايسه قيمت

قيمت داخلي همواره كمتر از قيمت جهـاني بـوده اسـت و از ايـن سـال بـه بعـد قيمـت داخلـي          
درصـد   8/19مرغ با رشـد   همچنين، قيمت داخلي تخم. ده استجهاني بو همواره بيشتر از قيمت

اين . رسيده است 1384ريال به ازاي هر كيلو گرم در سال  7743به  1379ريال در سال  510از 
دالر به ازاي هر  3/1به  27/1در حالي است كه قيمت جهاني از ثبات نسبي برخوردار بوده و از 

و خارجي نشـان داد كـه در طـول دوره قيمـت      داخلي هاي مقايسه قيمت. كيلوگرم رسيده است
و حمايت از  و حكايت از عدم حمايت دولت از توليدكننده داخلي كمتر از قيمت خارجي بوده

 .كننده دارد مصرف
بيـانگر آن اسـت كـه     1380-84مـرغ در دوره   فروشـي گوشـت   هاي ماهانه خرده بررسي قيمت -٣

پـس از آن در سـه   . شـود  مشاهده مي) سه ماه بهار(هاي آغازين سال  بيشترين رشد قيمت در ماه
در سه ماهه پـاييز دوبـاره سـير صـعودي     . ها كاهنده است ماهه تابستان روند افزايش رشد قيمت

ها بوده و در سـه ماهـه    ها آغاز و از پايان پاييز دوباره شاهد روند كاهش رشد قيمت رشد قيمت
  .است فروشي داراي كمترين رشد هاي خرده زمستان قيمت

 16و  8، 4، 1مـرغ بيـانگر آن اسـت كـه نسـبت تمركـز        هاي تمركز تخم نتايج حاصل از نسبت -۴
. باشـد  درصد مي 5/22و  8/14، 1/9، 25/3مرغ به ترتيب  در صنعت تخم 1375بنگاهي در سال 
مرغ به رقابتي گرايش  بندي بازارها بر اساس نسبت تمركز نوع بازار توليد تخم با توجه به تقسيم

، 58/6، 94/1به ترتيـب   1384مرغ در سال  بنگاهي تخم 16و  8، 4، 1نسبت تمركز . شته باشددا
مـرغ رقـابتي    براساس نسبت تمركـز، نـوع بـازار توليـد تخـم     . باشد درصد مي 05/17و  868/10
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دهد كـه از نسـبت تمركـز     هاي تمركز در دو سال مورد بررسي نشان مي مقايسه نسبت. باشد مي
كـاهش   94/1بـه   2/3تمركـز يـك بنگـاهي از     رغ كاسته شده است، بويژه نسبتم در بازار تخم
 .يافته است

 005/0اين شاخص حـدود   1375كه در سال  مرغ بيانگر آن است  نتايج شاخص هرفيندال تخم -۵
 1384شاخص هرفيندال در سال . بنابراين ساختار بازار به سمت رقابتي گرايش دارد. بوده است

 1375دهـد كـه سـاختار بـازار در مقايسـه بـا سـال         ست و اين امر نشـان مـي  واحد ا 003/0برابر 
 .تر نيز شده است رقابتي

مرغ در مقايسه با بازار صادراتي آن دو  مرغ و تخم محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلي گوشت -۶
افـزايش   37/0و  43/0بـه   13/0و  06/0دهـد كـه ايـن شـاخص از      نشان مي 1379-83در دوره 
مقايسـه  . مـرغ اسـت   مـرغ و تخـم   يانگر افزايش درجه رقابت در بازار صادراتي گوشـت يافته و ب

مـرغ و   دهد كه سـاختار بـازار صـادراتي گوشـت     مرغ نشان مي مرغ و تخم شاخص لرنر گوشت
مـرغ در   مرغ و تخم داخلي گوشت بررسي قيمت. تر از بازار داخلي آن دو است  مرغ رقابتي تخم

داخلي افزايشي بوده، امـا   ن بيانگر اين واقعيت است كه روند قيمت مقايسه با قيمت صادراتي آ
 .ها روند كاهشي دارد قيمت صادراتي در بيشتر سال

مرغ، نوسان قيمت كمتـر متـاثر از سـاختار     مرغ و تخم بودن ساختار بازار گوشت به سبب رقابتي -٧
  .بازار آنها است

  :شود ظيم بازار اين دو محصول ارائه ميبا توجه به نتايج فوق، پيشنهادات زير جهت بهبود تن
مرغ در ايران در مقايسه با كشورهاي عمده  مرغ استحصال شده از دان از آنجا كه ميزان گوشت -١

ايـن امـر يكـي از داليـل افـزايش هزينـه توليـد        . تر است و حتي متوسط جهاني پايين توليدكننده
كارهـا كـاهش طـول     ي از ايـن راه يكـ . است، دولت بايد راهكارهايي براي بهبود آن اجرا كنـد 

 38/1وزن الشــه (روز  45متوســط جهــاني دوره پــرورش حــداكثر . دوره پــرورش مــرغ اســت
 8/1وزن الشـه  ( روز  70كـه طـول دوره پـرورش در ايـران بـيش از       است، در حالي) كيلوگرم
 .باشد مي) كيلوگرم

شرط الزم براي تـامين ايـن   مرغ رقابتي است و اين  مرغ و تخم از آنجا كه ساختار بازار گوشت -٢
اما عالوه بر رقابتي بودن سـاختار بـازار، نحـوه توليـد و     . كنندگان است محصوالت توسط توليد

 از ايـن رو امـروزه سيسـتم توليـد    . و عرضه مستمر توليد بسيار حايز اهميت اسـت  زنجيره تامين 

م اين محصـوالت  مرغ در دنيا ايجاد شده است كه شرط كافي براي عرضه دائ يكپارچه گوشت
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مـرغ از قبيـل مزرعـه توليدكننـده،      در اين سيستم توليدي تمـامي اجـزاي توليـد گوشـت     . است
و  داري گوشتي، سيسـتم حمـل   خوراك، مرغ كشي، كارخانه تهيه جوجه يكروزه، واحد جوجه

 .باشد مرغ تحت نظارت و مديريت واحد مي هاي عرضه گوشت نقل، كشتارگاه و شيوه
و  مـرغ  و جوجه يك روزه بـا قيمـت گوشـت    همبستگي باالي قيمت دان مرغ با توجه به ضريب -٣

هـا در فراينـد توليـد     مرغ، مجموعه تدابير و اقدامات مناسب براي تامين به موقع ايـن نهـاده   تخم
 .محصول بسيار مهم است

مرغ در ايران بـاالتر از متوسـط جهـاني و كشـورهاي عمـده       و گوشت مرغ  ميزان ضايعات تخم -۴
نده است و لذا مجموعه اقدامات مناسب براي كاهش ضايعات، در تنظيم بـازار داخلـي   توليدكن

 .تواند كارساز باشد مي
هـا و فصـول سـال مشـخص اسـت، دولـت بـراي         هم اينك كه فراز و فرودهاي قيمت طـي مـاه   -۵

 .ريزي منسجمي ارائه دهد تواند برنامه ها مي جلوگيري از افزايش قيمت
  .قيمت در بازار است و جلوگيري از نوسان   براي استمرار عرضه طمئنيم احتياطي، سياست  ذخيره -۶
مرغ مؤيد آن است كه  مرغ و بويژه در زمينه تخم هاي انجام شده در زمينه گوشت سازي ظرفيت -٧

مـرغ دارد و بايـد بـا نگـاه بـه بـازار داخلـي زمينـه          ايران جايگاه مناسبي در زمينه صادرات تخـم 
در صورتي كه مازاد توليد و در نتيجه مازاد عرضـه در بـازار   . ودصادرات اين محصول فراهم ش

داخلي وجود داشته باشد، با نگاه به تقاضاي داخلي، نسبت به صدور توليد مازاد بر نيـاز داخلـي   
 .به بازارهاي هدف اقدام نمايد

و هاي توليد ابزار مناسبي بـراي حمايـت از توليـد     وجود تعرفه مناسب در سياست تجاري نهاده -٨
مـرغ اسـت،    از آن كه قيمت اين محصوالت به شدت متـاثر از قيمـت دان  . مصرف داخلي است

تواند به نوسانات قيمـت داخلـي    هاي وارداتي توليد، مي تغييرات غيرمنطقي تعرفه عوامل و نهاده
  .مرغ منجر شود مرغ و تخم گوشت
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