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های لبنی بر رفاه تولیدکنندگان و تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده

 کنندگان در ایرانمصرف

 2پور، مینا علی1زادجواد حسین

 

 چکیده

ها را به خود های لبنی از کاالهای ضروری در سبد غذایی خانوارهای ایرانی محسوب شده و سهم قابل توجهی از هزینهفرآورده
-این هرگونه افزایش در قیمت این محصوالت موجب افزایش قابل توجهی در هزینه غذایی خانوارهای ایرانی میدهد. بنابراختصاص می

گردد. با توجه به اهمیت این کننده و تولیدکننده این محصوالت میگذارد، همچنین این امر به نوبه خود موجب کاهش رفاه مصرف
گردد تاثیر تغییرات قیمت محصوالت لبنی روی هزینه و رفاه لعه حاضر سعی میمحصوالت در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، در مطا

 0791-79های گردد. بدین منظور با استفاده از آمار و اطالعات سالکنندگان و تولیدکنندگان این محصوالت بررسی و تحلیل میمصرف

رآوردشد. بررسی رروند قیمت محصوالت لبنی نشان داد که ب 7SLSاستفاده شده و توابع عرضه و تقاضای این محصوالت تبیین و با روش 
کننده و تولیدکننده بر محصوالت لبنی وارد شده است، بنابراین رفاه مصرف0779و  0770، 0737های های قیمتی در سالبیشترین شوک

گردد و کاهش رفاه رها محسوب میهای مذکور بررسی شد. نتایج نشان داد که لبنیات جز کاالهای ضروری در سبد غذایی خانوادر سال
 باشد.تر از کاهش رفاه تولیدکنندگان میکنندگان بیشمصرف

 عرضه، قیمت، محصوالت لبنی تقاضا،رفاه،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 طرفی از محصول . تغییر قیمت هر باشدمی جامعه اقتصادی رفاه بر تأثیرگذار عوامل از یکی قیمت تغییرات

کنندگان مصرف و رفاه مصرف میزان تغییر موجب دیگر طرف از و تولیدکنندگان رفاه و تولید یزانم تغییر موجب

ای در ارزش افزوده و اشتغال در بخش کشاورزی دارد. هر چند که تاریخ شروع صنعت لبنیات سهم عمده شود.می

ده بشر از شیر به عنوان غذا به های سنتی فرآوری شیر را نمیتوان به طور دقیق روشن کرد ولی تاریخ استفاروش

های لبنی عالوه بر این که منبع غنی فرآورده (.1839گردد )جامه بزرگ و همکاران، چندین هزار سال پیش برمی

بسیار  زیستی -نیز بسیار با ارزش بوده و ارزش غذایی زاییشوند، از نظر  انرژیپروتئین  منشاء حیوانی محسوب می

های محلول در چربی و مواد معدنی )به ویژه کلسیم( در حد حاوی کلیه ویتامین داراست. شیرباالیی را برای انسان 

شود، به نحوی که در کشورهای بهترین منبع کلسیم در میان مواد غذایی محسوب می مناسب نیز بوده، به عنوان

گردد)پیشنماززاده، بنی تامین میهای لدرصد از کلسیم مورد نیاز بدن افراد از طریق شیر و غذا 38یافته تا توسعه

کیلوگرم در سال است در حالی که در کشورهای  69محصوالت لبنی در ایران حدود سرانه مصرف (. 1861

های خوراکی ( به ترتیب سهم زیرگروه1نمودار ) (.1861برابر این میزان است )وزارت جهادکشاورزی،  8یافته توسعه

(، مصرف ساالنه 2و نمودار ) 1861های یک خانوار را در سال ها و آشامیدنیاکیهای گروه خوررا نسبت به کل هزینه

 دهد. نشان می 1839-69های لبنیات را طی سال

 

 

 های یکها و آشامیدنیهای خوراکیهای کاالیی نسبت به کل هزینهسهم زیرگروه (1)نمودار 

 (1931: بانک مرکزی، ماخذ ) .1931خانوار  ایران در سال 

 

درصد  3/11ها با های آن پس از انواع گوشت و میوهشود، شیر و فرآورده( مشاهده می1همانطور که در نمودار )

ها در این زیرگروه کاالیی قرار دارد که این مساله خود حکایت از اهمیت باالی این در رتبه سوم از نظر سهم هزینه
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های ذکر شده پرنوسان بوده بطوری که انه لبنیات طی سالزیرگروه کاالیی برای خانوارهای ایران دارد. مصرف سر

 روند صعودی را داشته و پس از آن روند نزولی را طی کرده است. 1839-33های طی سال

 
 (1939): بانک مرکزی، . )ماخذ(1931-39روند مصرف ساالنه لبنیات در ایران بر حسب گرم   ) (2) نمودار

 

افزایش  1869و سال  1833رده  های لبنی در سال های گذشته از جمله سال از مسائل اصلی تولید شیر و فراو

قیمت خوراک دام و همچنین کمبود سرمایه در گردش واحدهای لبنی بوده است. علل افزایش قیمت شیر خام 

به جهت  1833و  1839عبارتند از: کاهش تولید جو به علت خشکسالی و عدم واردات به موقع آن در سال های 

های کشور از جمله استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، در بین استان های جهانیایش شدید قیمتافز

نمودار  (.1862درصد از شیر کشور در این مناطق تولید می شود )مرتضایی و فاطمی امین،  89آذربایجان شرقی و 

 .دهدا نشان می1839-63های طی سال فروشی لبنیات رفروشی و عمدهخرده شاخص قیمت( 8)

 

 

 
 (1933مرکزی، : بانک. )ماخذ(1931-33فروشی لبنیات )فروشی و عمدهروند شاخص قیمت خرده (9)مودار ن
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-افزایشی را طی کرده های اخیر رونداند و در سالروند همسویی را داشتهشاخص تقریبا هردو (، 8براساس نموار )

( روند افزایش قیمت نهاده جو 1نمودار ). روند بسیار صعودی را داشته است 1833-62های سال ری که طیبطو اند.

 .دهدو یونجه را نشان می

 
 

 
 (.1933: بانک مرکزی، اخذم. )(1931-33های جو ویونجه بر حسب ریال بر کیلوگرم )روند قیمت نهاده (1)مودارن

 

ل محصوار مقد وقیمت ن لت نوسادوخالت ون دبد، ستابر نماورزی زکشات محصوالزار بادر جا که تولید  از آن  

ن یند تولیدشاافرت مدان تومی صنعتی کهت محصوالف برخال، یگرن دست. به بیااطبیعی ی مرزار اباه در له شددمبا

با ان هرچند میتود. شوی معینی سپر نمات زمد بایدورزی کشات یند تولید محصوالاتکمیل فرای برداد، تغییر را 

د. کرل کنترآن را به گونه کامل ان نمیتول ما به هرحاار آن را تغییر داد امقد، پیشرفته تولیدی هاوریفنای گیرربکا

ای کافی بری پذیرفنعطال ایک سال طول، در مثاای برت مدهکوتای هات در دورهمحصوال ،یناعرضه ، لیلدبه همین 

د. میشوت محصوال ینزار ابان در گوناگوی هاننوساوز قعیت موجب برواین ارد. اندرا تقاضا ی هاناگویی به نوسپاسخ

ار تحت تأثیر قرن را گادتولیدکننن و کنندگافمصره فازار و همچنین، ربا، تولیدی یزربرنامهن ین نوسااست اشن رو

ین اکاهش یا تعدیل ف با هدت و مشکالین احل ای برن گوناگو یهاروشها به لتدوبیشتر رو، ین از اهد. دمی

ای لت بری دوست که سیاستهااین امهم (. نکته 1836پور و همکاران، )گیالنخالت میکنند زار دبان در نوسا

ت و محصوالوش خرید یا فردر خالت به موقع دشوند تا با ی یزربرنامهای باید به گونه، نظرردمواف هدابه ن سیدر

 (.  1838و مقدار تعادلی بازار شوند )آماده،  بیش از حد قیمتهای دامی مانع نوسان نهاده
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کنندگان بستگی دارد. به هر حال  تقریبا   هر سیاست رفاه یک  جامعه در حالت کلی به سطوح رضایت مصرف

گی گیرد  لذا  هرگونه  تغییر  در قیمت کاالها در زندرفاه اقتصادی که از سوی اقتصاددانان مورد بررسی قرار  می

گروهی از افراد جامعه نقش مثبت و بر زندگی گروهی دیگر از مردم  نقش  منفی خواهد داشت. از آنجا که در هر 

کنندگان و تولیدکنندگان صورت سیستم اقتصادی منافع جامعه  از طریق  کارگزاران اقتصادی  یعنی دولت، مصرف

( 1863شود )پاکروح، گیری میها اندازهازاد رفاه آنکنندگان با تغییر مگیرد و منافع تولیدکنندگان و مصرفمی

، تقاضای کششها کمک میکند که با محاسبهی لبنی هاآوردهفری تقاضاو بع عرضه اتودی قتصات امطالعابنابراین 

خت یا داقبیل پردی، از قتصای اهاگزینش سیاستد در موجوی پاسخگویی به پرسشهادی در قتصاان ایزربرنامه

از این رو  تر داشته باشند.ریزی دقیقبه شناخت موجود برنامهبا توجه ده و جتماعی موفق بوه افاد ریجاا ونه رایاف حذ

کنندگان  لبنیات های لبنی  بر  رفاه  تولیدکنندگان  و مصرفدر این  مطالعه به بررسی، اثرات تغییر قیمت فرآورده

طالعه چارچوب نظری  کار  بررسی  و در ادامه پیشینه کار پس از بیان مسئله موجود و ضرورت انجام  م می پردازیم.

ذکر خواهد شد و در ادامه آن روش کار، متغیرهای مورد استفاده، مدل تجربی منتخب برای فرآورده ها بسط داده 

شده است. در انتها نتایج برآورد مدل،  آزمون  مانایی  و همچنین  تغییرات رفاه دو گروه تولید کننده و مصرف 

  گردد.ننده ارائه شده و تحلیل  میک

تاکنون در داخل و خارج مطالعات متعددی در زمینه فرآورده های لبنی نظیر شیر، ماست و ... صورت گرفته است 

(، تغییرات رفاه 1839های مختلف بررسی شده است. دانشور کاخکی و همکاران )که بسته به اهداف محقق از جنبه

گان را در اثر تغییر قیمت شیر با استفاده از برآورد تابع عرضه و تقاضا بررسی کردند. کنندتولیدکنندگان و مصرف

نژاد و همکاران خسروییابد. کاهش مین کنندگافمصره اـفو ریش ازـفن ادگاـتولیدکننه اـفنتایج نشان داد ر

ری ایرانی با استفاده از سیستم های مواد غذایی در خانوارهای شهای با عنوان اثرات رفاهی قیمت(، در مقاله1862)

( تحلیل و بررسی کردند، نتایج نشان داد که همه خانوارهای شهری به دلیل AIDSآل )تقاضای درجه دوم تقریبا ایده

ف با هدای مطالعه(، 1862برند. مرتضوی و همکاران )رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت موادغذایی رنج می

توضیح با دخوی لگوده از  از استفای با اشهری مددرآمختلف ی هاوهگره فاریمت شیر بر یش قافزاسی تأثیر ربر

طی را لی وند نزکننده، روه مصرففاو رنیاجبرات تغییرنشان داد نتایج (، انجام دادند. ARDLده )گستری قفههاو

کاالیی را با با استفاده از  ( اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه1869مهر و فرهمندمنش )آرمان میکنند.

-سیستم مخارج خطی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک

میر ازیالت و در اگوشت گای تابع تقاضاآورد به بر(، Miran &  Akgungor ,2998) شود.های پایین درآمدی می

، ستو اجانشین گوشت گا، که گوشت گوسفند ن دادهش نشاوپژ ند. نتایجاهختداپر 1OLSبا استفاده از روش  ترکیه 

از حاکی و یک از تر رگبزو گوشت گای مددرآکشش ارد. ندد جووبطه جانشینی غ راگوشت مرو و لی بین گوشت گاو

                                           
1  Ordinary least squares 
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ن نشا، سالتسکید ایکرده از روستفاابا (، ,2993Carmen et alست. )امطالعه رد مناطق مودر ین کاال دن اتجملی بو

(، با Cudjoe et al,2919ست. )وت امتفای مددرآمختلف ی هاوهگره فاذایی بر رغاد قیمت موات ند که تغییراداده

کننده در کشور غنا نسبتا متفاوت انشان دادند که اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه مصرف OLSاستفاده از روش 

 و  OLSعنوان هزینه رفاهی تورم در یونان با استفاده از روش ای با (، در مطالعه2911et al,  Cudjoeاست. )

OLSکشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره را درالگوی لگاریتمی و نیمه لگاریتمی برآورد و با کاربرد روش 1پویا ،

رصد نرخ د 19گیری کردند. نتایج برآورد بیانگر آن است که هزینه رفاهی تعادل جزئی، هزینه رفاهی تورم را  اندازه

های تقاضا به ( با استفاده از سیستمMaganga et al, 2918) است. GDPدرصد  61درصد تا  86تورم، بیش از 

 اند.اند و تحلیل آثار رفاهی را انجام دادههای تقاضا انواع گوشت پرداختهبررسی جنبه

یت رو به رشد کشور اهمیت زیادی های مورد نیاز و امنیت غذایی جمعهای لبنی از جنبه تامین ویتامینفراورده

ها و چه از های لبنی در سبد مصرفی خانوار چه از نظر مصرفی، هزینهدارند. بنابراین با دریافت اهمیت وجود فرآورده

گردد. های متناسب در جهت افزایش رفاه جامعه به خوبی نمایان مینظر رفاه، ضرورت تنظیم بازار و اجرای سیاست

ات انجام صورت گرفته است، اما مطالعکننده و تولیدکننده تحلیل و بررسی رفاه مصرفمورد  تحقیقات زیادی در

انجام گرفته باشد، بسیار  معادالت همزمانگروه لبنیات و تحلیل آثار رفاهی آن با استفاده از الگوی گرفته مربوط به 

ین با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت بنابرا و این تحقیق از جهاتی با تحقیقات گذشته متفائت است. اندک است

-موضوع، در این مطالعه افزون بر تخمین توابع عرضه و تقاضا، به تحلیل آثار رفاهی تغییر قیمت تولیدکننده و مصرف

های لبنی پرداخته شده است که در ابتدا مانایی متغیرها بررسی و سپس توابع عرضه و تقاضای لبنیات کننده فراورده

از الگوی تصحیح خطای یرداری برآورد شده و در نهایت همانند برخی مطالعات با استفاده از این روش به  با استفاده

کننده لبنیات پرداخته شده است که روش این کار در ادامه تحلیل آثار رفاهی تغییر قیمت تولیدکننده و مصرف

 توضیح داده شده است.

 هامواد و روش

ا ــت بـلدوافع ــمنو ا ــنهزاد آاـر مــا تغییــبن دگاـکننفصرــمن و دگاــلیدکننافع توـه منــینکض  ارــا فـب

انی ـمه زدـکننفمصرزاد کنیم. ماسی میربرها را آنچگونگی تغییر منافع د، شوی گیرازهندی آن امدهادرآر ــتغیی

ـر از قیمتی است ت کمتـن قیمـید و اوـشیـاال مـتهیه یک کای ختن قیمتی بردابه پرر مجبود که فردارد  دوـجو

که وی آمادگی پرداخت آن را دارد. به همین ترتیب مازاد تولیدکنندگان )مازاد عرضه( زمانی وجود دارد که قیمت 

 بازار برای کاالهای تولیدی بیشتر از حداقل قیمتی است که جهت عرضه شدن آن کاالی تولیدی الزم است.

                                           
1 Dynamic ordinary least squares 
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و تقاضای متناظر با آن در بازار  کنندگان اگر قیمت برابر با تقاضای مصرفاز دیدگاه تئوری علم اقتصاد تابع 

ینکه از اقع تری از قیمت بازار باشند در وابیشخت قیمت داکنندگانی که مایل به پرفمصررت ین صوباشد، درا 

« کنندهمازاد مصرف»ند که اصطالحا به این منفعت کنمیکسب را ست منفعتی اتر نها پایینآنظر زار از قیمت فعلی با

 گویند.

 

 

 کنندهگیری مازاد رفاه مصرفاندازه (5)نمودار

 

ط قیمت ـخی االـبو ا ـی تقاضـر منحنـیزطح ـیلۀ سـبوسه دـکننفصرـمزاد ما، معینیدی قتصات اضاوتحت مفر

 (1رابطه )کننده معرفی شده و به صورت رفد. این مساحت از سوی مارشال به عنوان مازاد مصشومیداده نمایش 

 (:1839)دانشور کاخکی و همکاران،  شودمحاسبه می

                      (1) 

 

کننده  در دو وضعیت اولیه و که با توجه به رابطه، تغییرات مازاد مصرف تابع تقاضا است (، 1در رابطه )

  به  دهد با افزایش قیمت  یـمن شاـبطه نراین در اعالمت منفی )بعد از تغییر قیمت( بدست آمد. ثانویه 
یابد رابطه فوق با عالمت مثبت و وقتی یابد. لذا هنگامی که سطح قیمت کاهش میکننده کاهش میمازاد مصرف

 گردد.یابد با عالمت منفی ظاهر میافزایش می

-هرگاه کاال و خدمتی برای خود تابع عرضه مشخصی دارد و این تابع نشانگر مقادیر مختلفی از کاالست که در قیمت

شود. مازاد تولیدکنندگان )مازاد عرضه( زمانی وجود دارد که قیمت بازار برای کاالی تولیدی های گوناگون عرضه می

گیری آن ( نحوه اندازه9) نموداری تولید الزم است. در تر از حداقل قیمتی است که جهت عرضه شدن آن کاالبیش

 مشخص شده است.
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 کنندهگیری مازاد رفاه تولیداندازه (9)نمودار 

 

 است: (2رابطه )از نظر ریاضی سطح بین قیمت و منحنی عرضه، یعنی مازاد تولیدکننده به صورت 

 

پس از تعیین مازاد تولید )منافع تولیدکننده(سطح حد فاصل بین دو خط اولیه و ثانویه و باالی منحنی عرضه 

است. این سطح در هنگام افزایش قیمت با عالمت مثبت و در هنگام کاهش قیمت با عالمت منفی نشان داده می 

 شود.

گروه کلی جای داد که هریک از خود شامل چندین روش توان در های براورد الگو در معادالت همزمان را میروش 

های سیستمی ای )یا اطالعات محدود( و گروه دوم شامل روشهای تک معادلهمختلف است. گروه اول شامل روش

ای هریک از معادالت سیستم بصورت تکی و منفرد با توجه به های تک معادله)یا اطالعات کامل( است. در روش

 های این گروه به قرار زیر است:ترین روشگردد که مهمبر معادالت دیگر برآورد میقیدهای وضع شده 

 های عطفی )بازگشتی یا مثلثی(برای تخمین مدل ols(روش حداقل مربعات معمولی 1

 ( برای معادالت دقیقا مشخصILS)1(روش حداقل مربعات غیر مستقیم2

 (IV)2( روش متغیر ابزاری8

 (SLS2)8ایو مرحله( روش حداقل مربعات د1

 k( تخمین طبقه 8

 (LIML) 1نمایی با اطالعات محدود( روش حداکثر درست9

                                           
1 Indirect Least Squares 
4 Instrumental Variables 
6 Two- Stage Least Squares 

  

 

                        

 (2) 
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های سیستمی به طور همزمان، با توجه به قیدهای های با اطالعات کامل )سیستمی یا دستگاهی(: در روشروش

 ار زیر است:های این گروه به قرترین روشگردد. مهموضع شده بر تمامی معادالت مدل برآورد می

 (SLS8) 2ای( روش حداقل مربعات سه مرحله1

 (SLS8I) 8ای تکراری( حداقل مربعات سه مرحله2

 (FIML) 1نمایی با اطالعات کامل( روش حداکثر درست8

شود که سازگارند. اما بطور مجانبی کارا نیستند. دلیل این ای، منجر به برآوردهایی میهای برآورد تک معادلهروش

ارایی مجانبی، نادیده گرفتن همبستگی بین اجزای اخالل معادالت است. این وضعیت مشابه موقعیتی است که عدم ک

( به وسیله روش SURهای به ظاهر نامرتبط تکراری )ای از رگرسیوندر آن معادله رگرسیونی متعلق به مجموعه

OLS ف را نادیده بگیریم، تمام اطالعات برآورد شود. اگر همبستگی بین جمالت خطای معادالت ساختاری مختل

توان شود. این مشکل را میایم و لذا کارایی مجانبی حاصل نمیموجود در هر معادله را مورد استفاده قرار نداده

های به ظاهر نامرتبط تکراری( با برآورد تمام معادالت دستگاه بطور سیستمی حل کرد )همانند مورد رگرسیون

 (.1863بهار،)پیش

جهت برآورد عرضه و تقاضای  8SLSدر این مطالعه با توجه با ادبیات و تعداد ضرایب ساختاری و حل شده از روش 

الت های سیستمی برآورد الگوی معاداز روش 8SLSای لبنیات استفاده شده است. روش حداقل مربعات سه مرحله

باشد که در ادامه معادالت عرضه و می SUR  و 2SLSدر واقع ترکیبی از دو روش  8SLSهمزمان است. روش 

 ( نشان داده شده است:1( و )8تقاضای لبینات بصورت روابط )

 

باشد. در این معادله دهد که بصورت لگاریتمی میرا نشان میو عرضه ترتیب معادله تقاضا  ( به1( و )8معادله )

-قیمت خرده ، tفروشی لبنیات در سال ، قیمت خرده، tدرآمد سرانه جاری افراد در سال  تقاضا  

قیمت نهاده  ، tقیمت عمده فروشی لبنیات در سال  باشد. در معادله عرضهمی ، tفروشی نوشابه در سال 

در هریک از  و  باشد. میتکنولوژی تولید  YEARو  tقیمت نهاده یونجه در سال  و  tجو در سال 

                                                                                                                                   
1 Limited Information Maximum Likelihood 
4 Three-stage Least Squares 
6 Iterative Three-stage Least Squares  
0 Full Information Maximum Likelihood 

   +  )8(      

   +   

 

       (1) 
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دهد. با توجه به اینکه معادالت بصورت لگاریتمی برآورد شده اجزای اخالل را نشان می معادالت عرض از مبدا و 

به ترتیب ضریب زاویه تابع تقاضا نسبت به قیمت لبنیات، درآمد سرانه  و  ، است، در معادله تقاضا ضرایب 

دهنده به ترتیب نشان و  و  ، در تابع عرضه ضرایب  دهد. همچنینرا نشان می هایدنیو قیمت نوش

باشد. هر دو معادله های مصرفی جو و یونجه میقیمت نهادهتکنولوژی و ضریب زاویه عرضه نسبت به قیمت لبنیات و 

های قیمت در سالافزایش  حالت در نهایت در سه برآورد شده است و 6SLSعرضه و تقاضا با استفاده از روش 

و افزایش قیمت ناشی از آن  1836که به ترتیب شوک قیمتی ناشی از جنون گاوی در سال  1863و  1861، 1838

ها ها و در نهایت شوک قیمتی ناشی از دور دوم تحریمهای بعدی، شوک قیمتی ناشی از حذف یارانهدر طی سال

 کننده بررسی شده است.تغییرات رفاه تولیدکننده و مصرفها باشد، در این سالمی

 

 ها و اطالعات مورد نیازداده

و متغیرهای مصرف سرانه لبنیات بر حسب کیلوگرم، قیمت  1839-63های مطالعه حاضر با استفاده از داده

-کیلوگرم، قیمت عمدهبر حسب ریال در هر  هایدنیفروشی نوشفروشی لبنیات و قیمت خردهفروشی و خردهعمده

های یونجه و جو بر حسب ریال، مقدار تولید لبنیات بر حسب هزار تن و قیمت لبنیات براساس شاخص فروشی نهاده

های مذکور از ها( تحلیل شده است. دادهسازی قیمتفروشی )جهت واقعیفروشی و شاخص قیمت عمدهقیمت خرده

 آوری شده است.ر ایران و وزارت جهاد کشاورزی جمعبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مرکز آما

 نتایج و بحث

آوری شده به بررسی تابع عرضه و تقاضای لبنیات با استفاده از روش های جمعدر مطالعه حاضر با استفاده از داده

6sls ته نتایج کننده و تولیدکننده را بررسی شد. بدین منظور نتایج به دودسپرداخته شد و در نهایت رفاه مصرف

( نشان داده شده 1بندی شد. نتایج توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول )توصیفی و نتایج استنباطی طبقه

باشد. شاخص ریال می 6912311است. براساس نتایج توصیفی، میانگین درآمد ساالنه هر خانوار ایرانی به میزان 

باشد. شاخص می 113,3به میزان  1863و در سال  13,3به میزان  1839قیمت خرده فروشی لبنیات در سال 

بوده و در نهایت شاخص قیمت  138,2و در سال انتهایی  18,1به میزان  1839فروشی لبنیات در سال قیمت عمده

باشد. اعداد ذکر شده در سه شاخص می 188,1و  13,99به ترتیب  1839-63ها طی دوره خرده فروشی نوشیدنی

باشد. میانگین مصرف ساالنه ( طی این دوره می1838=199افزایش قیمت براساس سال پایه )دهنده مورد نظر نشان

تن بوده و  9381,81باشد. میزان تولید لبنیات بطور متوسط کیلوگرم می 233,38لبنیات برای هر خانوار ایرانی 

 باشد.ریال می 2638,236و  2918,113های مورد مطالعه به ترتیب های یونجه و جو طی سالمیانگین قیمت نهاده
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 ( نتایج توصیفی متغیرهای مورد مطالعه1جدول )

 obs Mean Std.Dev Min Max متغیرها

 31819866 2689,8 19312818 6912311 23 درآمد

فروشی شاخص قیمت خرده

 لبنیات

23 - 38,19962 1 238,9 

فروشی شاخص قیمت خرده

 نوشیدنی

23 - 38,68189 13,99 891,1 

 888 228 88,61121 233,38 23 ف لبنیاتمصر

 19833,83 1988 1618,836 9381,81 23 تولید لبنیات

فروشی شاخص قیمت عمده

 لبنیات

23 - 198,8231 18,1 183,2 

 11861 32,6 8239,233 2918,113 23 قیمت یونجه

 19899 198,1 8839,988 2638,236 23 قیمت جو

 های تحقیقماخذ: یافته

عنوان  یرهایمتغ ییمانا یجهت بررسبرای بدست آوردن نتایج استنباطی ابتدا مانایی متغیرها بررسی شد. در ادامه 

اندروز استفاده  تیویاز آزمون شکست ز یشکست ساختار نییتع یو برافیلیپس پرون فولر و  یکیشده، از آزمون د

 کباریدر سطح مانا نبوده و با  رهای(، متغ2( گزارش شده است. طبق جدول )2مطابق جدول ) جی. که نتادیگرد

 .اندمانا شده یرگیتفاضل
 نتایج آزمون مانایی متغیرهای مورد مطالعه  ( 2)جدول 

 آماره زیویت اندورز )سال شکست( آماره فیلیپس پرون آماره دیکی فولر متغیرها )لگاریتمی(

 I(1) لبنیاتمصرف سرانه 

(***1,992-) 

I(1) 

(***8,632-) 

1869 

 I(1) لبنیاتر تولید مقدا

(***1,389- ) 

I(1) 

(***8,193-) 
1833 

 I(1) لبنیاتفروشی قیمت عمده

 (***1,318-) 

I(1) 

(***1,893-) 
1833 

 I(1) لبنیاتفروشی قیمت خرده

***(8,699-) 

I(1) 

(***8,381-) 
1838 
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 I(1) درآمد خانوار

***  (9,998-)     

I(1) 

(***8,311-) 
1838 

 I(1) هایدنیی نوشفروشخردهقیمت 

 (***1,318-) 

I(1) 

(***1,893-) 
1833 

 I(1) قیمت نهاده یونجه

(***8,968-) 

I(1) 

(***8,929-) 

1831 

 I(1) قیمت نهاده جو

(***8,183-) 

I(1) 

(***8,829-) 

1833 

 )دهد.را نشان می درصد 1*** معنی داری در سطح ( ای تحقیقیافتهماخذ: 

 

رها، توابع عرضه و تقاضای لبنیات با استفاده از روش معادالت همزمان )روش پس از پس از بررسی مانایی متغی

( برآورد شدند 8slsبررسی مانایی متغیرها، توابع عرضه و تقاضای لبنیات با استفاده از روش معادالت همزمان )روش 

 (  نشان داده شده است.8و نتایج آن طبق جدول )

 
 توابع عرضه و تقاضای لبنیاتحاصل از برآورد نتایج  (9)جدول 

 داریسطح معنی ضرایب متغیرها )لگاریتمی(

   

 (8,98)  9,9891** لبنیاتفروشی قیمت عمده

 (-2,21)  -9,9836** لبنیاتفروشی قیمت خرده

 (2,88)  9,1381** درآمد خانوار

 (9,11)  9,9988 هایدنیفروشی نوشخردهقیمت 

 9,91318 قیمت نهاده یونجه

 

      (9,23) 

 (-1,26)  -9,1938 قیمت نهاده جو

 (8,11) 9,9182** تکنولوژی

 )دهد.را نشان می %5** معنی داری در سطح( های تحقیقیافتهماخذ: 
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لگاریتمی برآورد شده است، ضرایب متغیرها  -با توجه به اینکه معادله بصورت لگاریتمی(، 8براساس جدول )

است که براساس قانون شی منفی وفرده له ضریب قیمت خردین معاهمین اساس در ا باشند بردهنده کشش مینشان

و با افزایش ده درصد قیمت لبنیات تقاضا برای آن به  باشدتقاضا بیانگر تاثیر عکس بین قیمت و تقاضای لبنیات می

توان نتیجه میین ابنابر ،سته امدآبدست ثبت مدر این معادله نه امد سردرآ.  ضریب یابدکاهش می  -9,9836میزان 

ده  باشد که با افزایشکننده می(  برای مصرف1و  9گرفت لبنیات به عنوان کاالی ضروری )کشش درآمدی بین 

باشد و بیانگر این مثبت می هایدنییابد. ضریب قیمت نوشافزایش میکمتر از یک درصد  درآمد، تقاضا برای آن درصد

اما با توجه به عدم  یابدافزایش میدرصد  9,998قیمت نوشابه تقاضا برای لبنیات ده درصد نکته است که با افزایش 

توانند دو کاالی جایگزین نسبت به یکدیگر ها نمیتوان نتیجه گرفت که لبنیات و نوشیدنیداری این ضریب میمعنی

  باشند.

با جهت تغییر قیمت باشد یعنی جهت تغییر تولید لبنیات فروشی لبنیات مثبت میضریب قیمت عمده

و با افزایش ده درصد قیمت لبنیات میزان  باشد که این پدیده با قانون عرضه مطابقت داردفروشی همسو میعمده

توان نتیجه گرفت این باشد که میهای جو منفی و یونجه مثبت می. ضرایب نهادهیابد افزایش می 9,9891عرضه آن 

روند و بر این اساس تولیدکننده در ناحیه دو یا سه ر تولید لبنیات به شمار مینهاده یونجه به عنوان نهاده ضروری د

توان نتیجه گرفت که این دو باشد میدار نمیهای جو و یونجه معنی. با توجه به اینکه ضریب نهادهباشدتولید می

گیرد. ضریب تکنولوژی رت میباشند که بدون توجه به افزایش قیمت تولید صوهای ضروری تولید مینهاده جزء نهاده

 یابد.مثبت و بیانگر این نکته است که با پیشرفت تکنولوژی، تولید افزایش می

-و مصرف دکنندگانیتول یرفاه راتییتغ لیو تحل یمطالعه بررس یهمانطور که قبال گفته شد، هدف اصل

 زاداـم اترـتغیی ینـتخم ونگیـچگ نوـماپیرذکر شده  مباحث به توجهبا  نی. بنابراباشدیم اتلبنی کنندگان

 اترـتغیی انمیز همدآ بدست یتقاضاو  عرضه تالدمعا راساسب ،قیمت اتتغییر رـثدر ا هدـتولیدکننو  هدـکننفصرـم

محاسبه  8sls الگوی از استفاده با  1633و  1631، 1838های طی سالدر  کنندهدـتولیو  هدـکننفصرـم هاـفدر ر

 ست.گزارش شده ا(1)و  در جداول 
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 در اثر تغییر قیمتکننده و مصرفرفاه تولیدکننده حاصل از  نتایج (1)جدول 

 ها )میلیون ریال(در اثر افزایش قیمت و مصرف کنندگان کاهش رفاه تولیدکنندگان عنوان

 

 

 

 

%  %              

1838  1913939 6883339- 

1861 8392311 1892333- 

1863 2312921 8123939- 

 های تحقیقیافتهماخذ:                               

های مورد نظر مقدار منفی را داشته که حاکی همواره در سال کنندهمصرف ه(، مازاد رفا1با مشاهده جدول )

میلیون  -6883339) 1831در سال  باشد که این کاهش رفاههای مذکور میاز کاهش رفاه مصرف کننده در سال

(، مازاد رفاه تولید کننده عالمت مثبت را دارا بوده و نشانگر 1باشد. مطابق جدول )های دیگر میتر از سالریال( بیش

یابد که افزایش مازاد رفاه تولیدکننده در سال این نکته است که با افزایش قیمت مازاد رفاه تولیدکننده افزایش می

افزایش در مازاد رفاه تولیدکننده  1838باشد. در سال های دیگر میتر از سالمیلیون ریال( بیش 8392311) 1861

باشد و در کل نشانگر می میلیون ریال( -6883339کننده )کمتر از کاهش مازاد رفاه مصرف میلیون ریال( 1913939)

بیشتر از  میلیون ریال( 8392311ولیدکننده )افزایش در مازاد رفاه ت 1861باشد. در سال کاهش رفاه جامعه می

-باشد که نشانگر افزایش رفاه جامعه در این سال میمیمیلیون ریال(  -1892333کننده )کاهش در مازاد رفاه مصرف

کمتر از کاهش در مازاد رفاه میلیون ریال(  2312921افزایش در مازاد رفاه تولید کننده )  1863باشد. در سال 

دهد در این سال رفاه جامعه کاهش یافته است. از است که در کل نشان میمیلیون ریال(  -8123939)کننده مصرف

توان به مطالعات داخلی و خارجی مشابه انجام شده در این زمینه که به نتایج مشابه این مطالعه دست یافتند می

کننده و تولیدکننده را با استفاده رفاه مصرف های پروتئینی را بر( که آثار تغییر قیمت فراورده1863مطالعه پاکروح)

ها بیشتر از افزایش رفاه کنندگان در برخی سالبررسی کردند و نشان دادند که کاهش رفاه مصرف ARDLاز الگوی 

های ( با بررسی تغییر قیمت فراروده1863پور )تولیدکنندگان بوده و در کل رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است. علی

 19، 8پرداخت و نشان داد که تحت سه سناریو  VECM کننده و تولیدکننده با استفاده از روشرفاه مصرف لبنی بر

تر از افزایش رفاه تولیدکننده بوده و در کل رفاه جامعه کننده بیشدرصدی افزایش قیمت، کاهش رفاه مصرف 29و 

اد قیمت موات ند که تغییران دادهنشا، التسکیسد ایکرده از روستفاابا (، ,2993Carmen et al) کاهش یافته است.
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نشان  OLS(، با استفاده از روش  ,Cudjoe et al ,2919ست. )وت امتفای مددرآمختلف ی هاوهگره فاذایی بر رغ

 کننده در کشور غنا نسبتا متفاوت است.دادند که اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه مصرف

 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
بنیات با تامین ارزانترین منابع پروتئینی کشور، سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارها دارد از همین صنعت ل

هدف تواند بر مقدار مصرف و تولید و در نهایت رفاه آن تاثیر بگذارد. رو تغییرات قیمت این منبع غنی پروتئینی می

است. بر  1839-63های ندگان لبنیات برای سالمطالعه حاضر بررسی تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکن

-معادالت عرضه و تقاضای لبنیات برآورد شدند، در انتها مازاد رفاه مصرف 6slsاین اساس ابتدا با استفاده از روش 

محاسبه شدند. نتایج برآورد تابع تقاضا  1863و  1861، 1838های سالکننده و تولیدکننده برای کاالی فوق در 

کشش بوده و حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت خود کاال و قیمت که لبنیات جز کاالهای کمنشان داد 

(، لبنیات به عنوان 1و  9دهد و با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب درآمد )بین کاالی جانشین  از خود نشان می

باشد. در معادله عرضه، کشش میباشد و هچنین کشش درآمدی نیز کمکننده میکاالی ضروری برای مصرف

باشد. با توجه به مثبت بودن عالمت کشش نهاده از یک می کمترهای جو و یونجه حساسیت عرضه به قیمت نهاده

های ضروری تولید است که های یونجه جز نهادهاین نهاده، تولید افزایش یافت، بنابراین نهادهیونجه با افزایش قیمت

مازاد رفاه  کاهش در توجه بیشتری به آن شود. همچنین نتایج رفاه نشان داد که های آتی گذاریباید در سیاست

باشد و در این ها میبیشتر از افزایش مازاد رفاه تولید کننده در این سال 1863و  1838های کننده در سالمصرف

عدم افزایش باشد. ها میریمها و دور دوم تحها رفاه جامعه کاهش یافته است که علت آن افزایش در قیمت نهادهسال

ها مازادی برای تولیدکننده نخواهد بود و امکان تولید را از تولیدکننده خواهد گرفت. بنابراین یک افزایش قیمت

کنندگان نخواهد تر و بهتر لبنیات، امکان خرید را نیز از مصرفها عالوه بر کمک به تولید بیشمداوم و آرام قیمت

 شود.قیمت منجر به کاهش تولید و در نتیجه رفاه کل جامعه می گرفت اما عدم افزایش

باشد، به دلیل تاثیرگذاری افزایش قیمت با توجه به اینکه لبنیات در سبد غذایی خانوارها پراهمیت و ضروری می

گیرد و کننده تفکیک صورت بکننده و تولیددو گروه مصرف ها برایبر رفاه عمومی بهتر است در میان اتخاذ سیاست

ه فاریش افزانکه باعث د به آجوویش قیمت با افزهر جزء آن اتخاذ شود و ا های متفاوتی در ارتباط باسیاست

ید که دهد گراخون کنندگافمصره فادر رشد باعث کاهش شدید با دیازگر ایش افزاین اما گردد، امین تولیدکنندگا

گردد با توجه به آنکه د  میین پیشنهااشت بنابرداهد ای خوتأثیر منفها ان مصرف آنمیزروی بر ت بلندمدف مصردر 

ها های پایین درآمدی است، لذا در طراحی سیاستترین اثرات منفی رفاهی ناشی از افزایش قیمت در دهکبیش
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های کم درآمد با بررسی دقیق زیان رفاهی، از طریق پرداخت مستقیم اقتصادی باید به نحوی آثار منفی رفاهی گروه
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