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چکیده
ق ترویج و تأمین مواد غذایی سـالم و مفیـد   یها ارتقاء سطح بهداشت و سالمت جامعه از طرگیران و دولتریزان، تصمیمیکی از اهداف اصلی برنامه

ها به همین منظور بخشی از بودجه سالمت دولت. از کاالهاي اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شیر استیکی. باشدمی
هرچه اثربخشی بودجه تبلیغات بر سودآوري بیشتر باشد، در این خصوص . شودو تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می

افزایش مصرف و سود و جلـوگیري  در راستايتعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی . بودجه خواهند داشتتخصیصلیدکنندگان شیر تمایل بیشتري براي تو
گزینی مطالعه حاضر با استفاده از الگوي جـای . خواهد بودگیري مدیریتی در واحدهاي تولیدياز مسائل عمده تصمیماتالف و تخصیص نابهینه بودجه،از 

سـهم بودجـه   (به برآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه ، فروشیتبلیغات عمومی در سطح خردهنسبت بهحداکثرسازي مازاد تولیدکنندگان و تعادل
4474182/14ا ت3674844/0دهد شاخص شدت بودجه بهینه تبلیغات عمومی از نتایج نشان می. شیر با دو سناریو پرداخته است) تولیدتبلیغات از هزینه

هـاي  بنگـاه چنانچه اساس، این بر . درصد براي سناریوي دوم تغییر خواهد کرد445766/13درصد براي سناریوي اول و 4617576/0درصد با میانگین 
جامعـه و کـاهش   عالوه بر افـزایش مصـرف شـیر و از آن رو افـزایش سـالمتی     ، درصد از هزینه تولید را صرف تبلیغات نمایند44/13تولید شیر، حدود 

شود دولت بخشـی از بودجـه سـالمت    پیشنهاد میهمچنین. شودتأمین میکننده شیر هاي تولیدبراي بنگاهنیز هاي درمان خانوارها، افزایش منافعهزینه
مـومی بـراي افـزایش    رت جهاد کشاورزي را صرف تبلیغـات ع اوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزي وز

.مصرف شیر در جامعه نماید

کنندگان هزینه تولیدگیري مدیریتی، سودآوري، مازاد تولیدتصمیمبودجه سالمت،:هاي کلیديواژه

1مقدمه

هـا ارتقـاء   و دولتانگیرریزان، تصمیمیکی از اهداف اصلی برنامه
غـذایی  ق ترویج و تأمین مـواد  یسطح بهداشت و سالمت جامعه از طر

یکی از کاالهاي اساسـی کـه نقـش مهمـی در     . باشدسالم و مفید می
مصـرف شـیر بـه    . تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شـیر اسـت  

، از بـروز امـراض و   Dعنوان مـاده اصـلی تـأمین کلسـیم و ویتـامین      
هـا  هاي پولی و غیرپولی براي دولـت ها در جامعه و ایجاد هزینهبیماري

هـا و  به همین منظور بخشی از بودجه سالمت دولت. ندکجلوگیري می
. شودترویج مصرف شیر میبراي تولیدکنندگان صرف تبلیغات عمومی 

از منظـر  (هاي تولیـد  ناپذیر از هزینهجداییءبنابراین هزینۀ تبلیغات جز
) از منظـر اقتصـاد نهـادگرا   (هاي بازاریابی و یا هزینه) اقتصاد کالسیک

لیغات عمومی عمدتاً بـا هـدف ایجـاد تقاضـا و ارتقـاء      تب.)28(باشد می

الدین اسدآبادياستادیار گروه اقتصادکشاورزي، دانشگاه سیدجمال-1
)Email:hashahbazi@ut.ac.ir:ایمیل نویسنده مسئول-(*

. گیـرد صـورت مـی  » نشان تجاري خـاص «مصرف بدون معرفی یک 
یـک دالر  ،گـالن شـیر  6/2متحـده بـه ازاي هـر    براي مثال در ایاالت

مصـرف  موجب شده تـا شود که صرف بودجه تبلیغاتی مصرف شیر می
کشور افـزایش  در این 2011-1995هاي درصد در بین سال8/5شیر 
در ایران مصرف شیر یک خانوار شهري و روستایی در سـال  ). 35(یابد

یلوگرم بوده است یعنی مصـرف  ک3/181و85/105، به ترتیب 1391
37/46و 13/29سرانه شیر در مناطق شهري و روسـتایی بـه ترتیـب    

هاي پیشـرو از  این در حالی است کـه در کشـور  ). 5(باشدمیکیلوگرم 
و 6/106، اســترالیا 3/127، فنالنــد 9/137نــد ایــن مقــدار ایرلجملــه

دهد نشان میامر این ). 9(بوده است 2012، در سال 1/102انگلستان 
مصرف شیر کشور با مصرف استاندارد شیر و کشورهاي پیشرو فاصـله  

هاي ترغیب جامعه به مصـرف شـیر اسـتفاده از    یکی از راه. زیادي دارد
ــات اســت ــین . تبلیغ ــراي هم ــد  ب ــی از کشــورها مانن ــور در برخ منظ

البته یکـی  . متحده برنامه تحقیق و ترویج لبنیات اجرا شده استایاالت
از مسائل مهم در جهت ایجاد انگیزه بـراي تولیدکننـدگان بـه منظـور     
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هرچه اثـر بخشـی   . باشدها میسودآوري آن،هاي تبلیغیانجام فعالیت
لیدکننـدگان شـیر تمایـل    بودجه تبلیغات بر سودآوري بیشـتر باشـد، تو  

بـراي مثـال   . بیشتري براي اختصاص بودجه تبلیغاتی خواهنـد داشـت  
سـال  درمریکـا،  آاتحادیه تولیدکننـدگان شـیر در ایالـت ماساچوسـت     

ـ ، مب2013 بــه یغـات شـیر کردنـد کـه     لدالر صـرف تب 33/140058غ ل
یعنی . افزایش یافتدالر 67/211736تولیدکنندگاندرآمد موجب آن،

دالر 34/71678سـودي بـالغ بـر    هـاي تبلیغـاتی،   تفاده از فعالیتبا اس
. مسئله اساسی در این مورد، سطح بودجه تبلیغاتی اسـت ). 3(اند داشته

اي کـه هـم باعـث افـزایش     تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی به گونه
مصــرف و ســود گــردد و هــم از اتــالف و تخصــیص نابهینــه بودجــه 

گیري مـدیریتی واحـدهاي   عمده در تصمیمجلوگیري نماید، از مسائل
. خواهد بودریزانبرنامهتولیدي و 

ــیر   ــات ش ــه تبلیغ ــه بهین ــین بودج ــتاي تعی ــاتی در ،در راس مطالع
، بـا  )27(پارسـون و بـاش   . کشورهاي مختلـف صـورت گرفتـه اسـت    

رگرسیون همزمان به تعیین مخارج بهینه تبلیغات چند روشاستفاده از 
دهـد  نتـایج ایـن مطالعـه نشـان مـی     . حده پرداخـت متبنگاه در ایاالت

125/0برابـر  ) فروشبهنسبت بودجه تبلیغاتی (شاخص شدت تبلیغات 
بودجه تبلیغات عمومی بهینه شیر را ) 29(پریچت و همکاران . باشدمی

نتایج این مطالعه نشان می دهـد کـه   . بر اساس نوع رسانه بدست آورد
و مطبوعات سود ولوزیون به رادیبودجه تبلیغات از تدبا تخصیص مجد

بودجـه بهینـه تبلیغـاتی گوشـت     ) 7(کرنفیلـد  . یابدها افزایش میبنگاه
هـاي متغیـر و در نظـر    گوساله در کانادا را با استفاده از الگـوي نسـبت  

فروشـی، بدسـت   گرفتن قابلیت مبادله نهاده مزرعه و محصـول خـرده  
بودجـه تبلیغـاتی   دهد شاخص شـدت نتایج مطالعه وي نشان می. آورد

تـا  05/0بهینه نسبت بودجه تبلیغات به هزینه در سـطح مزرعـه بـین    
. درصد بایسـتی باشـد تـا سـطح بودجـه تبلیغـاتی بهینـه باشـد        22/0

، بودجه بهینـه تبلیغـات عمـومی را بـراي صـنعت مـواد       )19(کینوکان 
هاي متغیـر را محاسـبه   غذایی در شرایط رقابت ناقص با الگوي نسبت

بـه  واقعـی دهد شاخص شدت تبلیغات ایج مطالعه وي نشان مینت. کرد
بـا  ) 16(و همکـاران  کالیـان  . باشـد متغیـر مـی  32/1تا 83/0ازبهینه

توسعه الگوي لنکستر و بـا اسـتفاده از الگـوي الجیـت، بودجـه بهینـه       
.غات را تعیین کردندیلبت

با وجود مطالعات متعددي که در دنیا بـراي تعیـین سـطح بودجـه     
در ایـران  ،استشدهه تبلیغات در صنایع مختلف بخش کشاورزي نبهی

مطالعـاتی در زمینـه   همچنـین . اي صورت نگرفته اسـت مطالعه عمده
سنجش اثر تبلیغات بر توسعۀ تقاضاي کاال یا خدمات، در دنیـا صـورت   

، )36(وارن و کینوکـان  کـاتس توان بـه ون است، که از آن ها میگرفته
، اشـاره  )6(، چانـگ و کیـزر   )4(برستر و شـرودر  ،)21(لنز و همکاران 

کـه  نیز با همین هدف صورت گرفته اسـت  در ایران نیز مطالعاتی . کرد
، حسـینی و  )23(، موسـوي  )22(زنجـانی  ، مقـداري )30(شامل روسـتا  

.شودمی) 33(، شهبازي و همکاران )11(عرفانیان 

د سطح بهینه با توجه به مطالب ارائه شده، هدف از این مقاله برآور
در بخـش  . باشـد بودجه عمومی تبلیغات در صنعت تولید شیر ایران می

براي صنعت شـیر  شناسی بدست آوردن بودجه بهینه تبلیغاتبعد روش
.شودارائه میایران

هامواد و روش
انجـام  شـیر افزایش مصرف مواد غذایی بـویژه  هاي یکی از روش

کننـدگان،  افزایش رفاه مصرفامر عالوه بر این . استتبلیغات عمومی
پرسش اصلی ایـن  . خواهد شدنیز منجر به افزایش مازاد تولیدکنندگان 

یافته به تبلغات عمـومی  است که سطح و میزان بهینه بودجه اختصاص
همـانطور کـه   . کننده شیر چه میزان بایستی باشدهاي تولیدبراي بنگاه

کننـدگان  د تولیـد منجـر بـه افـزایش مـازا    اشاره شد، تبلیغات عمـومی 
به منظور تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی، بنابراین،. گرددمی
کنندگان اسـتفاده نمـود کـه در آن،    توان از حداکثرسازي مازاد تولیدمی

هدف حداکثرسازي مازاد تولیدکنندگان با اسـتفاده از تبلیغـات عمـومی    
م در مـورد  گـذاري، بـا تصـمی   این سرمایه. استفروشی در سطح خرده

گـذاري در تحقیقـات، متفـاوت    هاي دیگر نظیر سـرمایه گذاريسرمایه
کننــدگان بصــورت بــراي تبیــین موضــوع، از مــازاد تولیــد. باشــدمــی

.شودزیراستفاده می

ψA)dτ(
X

fXwπ
S

Sx    
0

1 )1(
اي نهـاده در  قیمـت مزرعـه  wxمازاد تولیدکننده، که در آن، 
f)(اي،شده نهاده در سطح مرزعـه مقدار عرضهXsسطح مزرعه،  1

یافتـه  سهم منابع افـزایش معادله عرضه معکوس در سطح مزرعه، 
گــذاري در ســرمایهAو 1ناشــی از فــروش داخلــی نهــاده کشــاورزي

براي تعیـین سـطح بهینـه    . دهدانجام میتولیدکننده که ی استاتتبلیغ
تبلیغات عمومی در بازار رقـابتی، ارزش تولیـد نهـایی تبلیغـات معـادل      

یـا  *Aگیرد و براي تبلیغات بهینه یعنـی  هزینه نهایی تبلیغات قرار می
، حل هزینه تولیدبه *Aیعنی نسبت ) *AI(براي شدت تبلیغات بهینه

، هزینـه تبلیغـات تولیدکننـده    )1(توجه به اینکـه در رابطـه   با . شودمی
در . گیـري کـرد  توان منافع خالص حاصل از آن را اندازهوجود دارد، می

بــا دتوانــنتیجــه، ارزش تولیــد نهــایی خــالص تبلیغــات عمــومی مــی 
.و حل آن، محاسبه گردد) 1(گیري از رابطه دیفرانسیل

ψ
dLn(A)

)wdLn(

A

Xw
dA

dπ xx S  )2(
، ارزش تولید نهـایی خـالص برابـر    )25(بر اساس مطالعه نرالو و واف 

) (گذاري تبلیغـات در بهتـرین گزینـه جـایگزین     بازده نهایی سرمایه

). 4جدول (شود ظر گرفته میدر ن1، این سهم برابر )7(بر اساس مطالعه کرنفیلد -1
.دهدمییعنی هزینه تبلیغات حداقل به اندازه هزینه خود، سود بنگاه را کاهش
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،حـل شـود  ) *AI(بنابراین اگر براي شدت تبلیغات بهینه. خواهد بود
:بصورت زیر خواهد بود

dLn(A)

)wdLn(

ρ)(ψXw

*A
AI* x

Sx 


1 )3(
دهد، بـازده مسـتقیم حسـابداري    اجازه میوارد کردن ، )3(ابطه در ر

. وارد شـود ) ماننـد تحقیقـات  (گذاري در شـقوق دیگـر   فرصت سرمایه
. افزایش در بازده تحقیقات، شدت تبلیغات بهینه را کـاهش خواهـد داد  

همچنین شدت تبلیغات بهینه، بستگی به واکنش نسبی قیمـت نهـاده   
در واکـنش بـه   wxدر عـوض، ارزش  . دارد) wx(در سطح مزرعه 

کنـد امـا تغییـرات سـطح     فروشـی تغییـر مـی   تغییرات در سطح خـرده 
در ). 18(کنـد  بایسـت ابتـدا از مسـیر بازاریـابی عبـور      فروشی میخرده

نتیجه، در نظرگرفتن ساختار تولید در مسیر بازاریابی بسیار مهم خواهد 
بر این مسئله تأکیـد داشـتند امـا فـرض     ) 20(کینوکان، ژیائو و یو . ودب

در سطح مزرعـه اسـت و بـازده ثابـت مقیـاس      تنهاند که مبادلهاهکرد
بـا  تـوان را مـی تبلیغـات بهینـه  ،)3(-)1(با توجه به روابط . وجود دارد

سـعی  در آنآیـد کـه  استفاده از الگوي جایگزینی تعـادل بدسـت مـی   
هــاده در ســطح مزرعــه و هــم محصــول در ســطح  هــم نشــود مــی
داشـته  و بازده متغیر مقیاس وجـود  ) مبادله(قابل تجارت ،فروشیخرده
.باشد

ــه قیمــت ) YD-فروشــیخــرده(چنانچــه تقاضــاي نهــایی  بســتگی ب
داشته باشد، رابطه زیـر وجـود خواهـد    ) A(و تبلیغات ) P(فروشی خرده

:داشت
)4()A,P(DYD 

، بخـش فـرآوري توسـط تـابع تولیـد      )2(اس بـال و چمبـرز   بر اس
:شودتجمعی زیر نشان داده می

)5()B,X(gY 

تولید درسـطح  (ايبیانگر نهاده مزرعهبه ترتیب Bو Xکه در آن، 
بـر اسـاس   . هسـتند ) فـرآوري تولید در سـطح  (اي مزرعهو غیر)مزرعه

، فرض )B(اي مزرعهغیرنهاده،)13(و حسینی و شهبازي ) 10(گاردنر 
. باشـد که ثابت مـی استاي هاي غیرمزرعهشود قیمت نسبی نهادهمی

.تابع هزینه دوگان آن بصورت زیر خواهد بود

)6(Y}B)g(X,BwXw{min

Y),w,wC(

Bx
BX,

Bx



اي قیمت نهاده غیرمزرعهwBباشد ومیYهزینه تولید Cکه در آن، 
:بازار برابري هزینه نهایی و قیمت خواهد بودتعادل. باشدمی

)7(Y),w,wMC(P Bx
بصـورت زیـر   ) YT(اي با فرض وجود یک قیمت، کاالي نهایی مبادله

:خواهد بود
)8()P(TYT 

نقـش تقاضـاي صـادراتی یـا     (.)Tشود تـابع  که در آن، فرض می

جود تعادل در بـازار کـاالي نهـایی،    با توجه به و. عرضه وارداتی را دارد
.رابطه زیر وجود خواهد داشت

)9(YYY DT 

اي اسـت و  اي بیـانگر میـزان مبادلـه نهـاده مزرعـه     بازار نهاده مزرعه
اي شـده کـاالي مزرعـه   تقاضاي مشتقپایهساختار فناوري فرآوري بر 

و حسـینی  و شـهبازي ) 24(بر اساس مولن، ولگننـت و فـاریس   . است
اي بصورت تقاضـاي شـرطی اسـت کـه بـا      تقاضاي نهاده مزرعه) 32(

.آیدبکارگیري لم شفارد بر تابع هزینه فرآوري، بدست می
)10(Y),w,w(CX BxXD 

Y),w,w(Cکه در آن،  BxX    مشتق جزئی، تابع هزینـه نسـبت بـه
ز درجه صـفر  شود که همگن ااي است و فرض میقیمت نهاده مزرعه

عرضه بازاري نهاده مزرعه بصورت تابعی از قیمـت،  . ها استدر قیمت
.بصورت زیر خواهد بود

)11()wf(X xs 
.شودبصورت تابع زیر تعریف می) XT(اي مبادله نهاده مزرعه

)12 ()wh(X xT 
تقاضاي صادراتی یا ، بصورت تابع )7(تواند مانند رابطه می) 11(رابطه 

رابطـه زیـر شـرایط تعـادل بـازار را بـراي نهـاده        . عرضه وارداتی باشد
.دهداي نشان میمزرعه

)13 (XXX DST 

ارتبـاط عمــودي بازارهـاي مــرتبط را بـا نهــاده و    ) 13(تــا ) 4(روابـط  
دهـد در حـالی کـه فنـاوري     نشان مـی ) تجارت(محصول قابل مبادله 

در ایـن  . متغیر و بازده متغیر بـه مقیـاس در آن وجـود دارد   هاي نسبت
الگو، تغییر در سطح تبلیغات، که یک متغیر برونزا است، تعادل جدیدي 

تـوان تغییـر   چنین تعادلی، به معنی آن است کـه مـی  . کندرا ایجاد می
بـراي  . تعیین کـرد ، تغییر در تبلیغاتتوجه به انسبی در قیمت مزرعه ب

ل لگاریتمی گرفته ی، دیفرانس)9(، )8(، )7(، )5(دا از روابط این منظور ابت
.شود که بصورت زیر خواهد بودمی

)14()A(dLn)P(dLn)Y(dLn D 

)15(
dLn(Y)γ)wdLn(γ

)wdLn(γdLn(P)

YBB

xX





)16()P(edLn)Y(dLn T 

)17()Y(dLn
Y

Y)Y(dLn
Y

Y
)Y(dLn D

T

D

T
T 

Xکشـش تبلیغـاتی تقاضـا،    βکشـش قیمتـی تقاضـا،    که در آن، 
کشـش انتقـال   Bفروشـی،  کشش انتقال قیمت از مزرعه بـه خـرده  

کشش Yاي به سطح خرده فروشی، قیمت از سطح نهاده غیرمزرعه
کشـش قیمتـی مبادلـه بـراي کـاالي      eهزینه نهایی نسبت به تولید، 

تواند بصورت کشش هزینه میBو Yدر بازار رقابتی . نهایی است
بـا  . اي تفسیر شـود اي و غیرمزرعهنهایی نسبت به قیمت نهاده مزرعه
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dLn(Y)و حل آن بـراي  ) 17(در رابطه ) 16(تا ) 14(جایگزینی رابطه 

:آیدبوجود می) 18(رابطه 
)18(

βdLn(A)]))wdLn(γ
)wdLn(γ)(μek[()dLn(Y

BB

xXRT





η)ek(γkآن، که در RYR  YYkو 1 DTR باشـد می .
بـراي صـادرکننده و   در کران بین صفر و یـک  kRبر اساس تعریف، 

) 10(در ادامـه، از رابطـه   . خواهـد بـود  براي واردکننده و صفر -1بین
ضـاي  کشـش تقا ،)1(دیفرانسیل لگاریتمی با اسـتفاده از تجزیـه آلـن    

شـود کـه بصـورت    ها گرفته مـی عاملی شرطی و ویژگی همگنی نهاده
.زیر خواهد بود

)19(
θdLn(Y))wLn(Sσ

)wLn(Sσ)dLn(X

BB

XXD





SBاي اي و غیرمزرعـه کشش جانشینی نهـاده مزرعـه  که در آن، 

اي از سهم مخـارج مزرعـه  SXاي از مخارج و سهم نهاده غیر مزرعه
اي نسبت شده براي نهاده مزرعهکشش تقاضاي مشتقمخارج کل، 

را توانـد  فرض بازده متغیر به مقیـاس مـی  . به محصول نهایی است
ایـن مقـدار کـوچکتر از    ،چنانچه بازده مقیاس کاهشی باشد. تغییر دهد

. اهد بـود بزرگتر از یک خویک، چنانچه بازده مقیاس افزایشی باشد، 
.شوددیفرانسیل لگاریتمی گرفته می) 13(و ) 12(، )11(سپس از روابط 

)20()wdLn()dLn(X xs 
)21()wεdLn()dLn(X xT 

)22()X(dLn
X

X)X(dLn
X

X)X(dLn D
T

D
S

T

S
T 

کشش قیمتیاي، عرضه نهاده مزرعهییمتقکشش که در آن، 
.اي باشدمبادله نهاده مزرعه

شود ، فرض می)12(حسینی و همکاران و)37(بر اساس ولگننت 
بنـابراین منحنـی   . پـذیر اسـت  اي کامالً کششعرضه نهاده غیرمزرعه

در .اي ثابـت اسـت  یابد یعنـی قیمـت نهـاده مزرعـه    عرضه انتقال نمی
w(dLn(0نتیجه  B اي ده غیرمزرعـه همچنین وقتی نها. خواهد بود

SXXپـذیر باشـد،   کامالً کشش    بـا جانشـینی   ). 18(خواهـد بـود
S1S XB  و جــایگزینی ) 19(در رابطــه ) 18(و جــایگزینی رابطــه

وجــود خواهــد ) 23(، رابطــه )22(در رابطــه ) 21(و ) 20(، )18(روابــط 
.داشت

)23(
θβdLn(A)

)w]dLn(Sμ)ekθ(ε)k

)Sσ()k((Θ[

xxRF

xF



 11 

XXkدر آن، که  DTF است .kFتواند بین صفر و یـک،  می
واکـنش نسـبی   . ، براي واردکننـده باشـد  -1براي صادرکننده و صفر و 

فروشـی  قیمت در سطح مزرعـه نسـبت بـه تبلیغـات در سـطح خـرده      
.تواند بصورت زیر باشدمی

)24(
D

θβ
dLn(A)

)wdLn( x 

ــن راب ــدار  در ایــــــ ــه مقــــــ ــا  Dطــــــ ــر بــــــ برابــــــ
  Sη)ekθ(εk)Sσ()k(Θ xRFxF  11  بـا  . .خواهد بـود

، شاخص شدت تبلیغات بهینه وقتی )2(در رابطه ) 24(جایگزینی رابطه 
فروشی قابل مبادلـه و فنـاوري تولیـد بصـورت     اي و خردهنهاده مزرعه

.باشدنسبت متغیردر بازده مقیاس است، بصورت رابطه زیر می

ρ)D(ψ
θβ

Xw

*A
AI*

Sx 
 )25(

مختلـف بـر اسـاس مطالعـات     فـروض بـا  ) 25(، رابطـه  )1(در جدول 
.مختلف نشان داده شده است

در بخش بعد بصورت تجربی براي ) 1(روابط مطرح شده درجدول 
ــال   ــراي س ــران ب ــیر ای ــروض 13921صــنعت ش ــا ف ــدول (ب و ) 1ج

اطالعات مورد ها و برخی از داده. گردندبرآورد می2سناریوهاي مختلف
نیاز از مطالعات گذشته اخذ شده است و برخی در ایـن مطالعـه بـرآورد    

ها در بخش نتـایج و بحـث ارائـه شـده     نحوه محاسبه داده. شده است
.است

و بحثنتایج
در این مطالعه از آمار و اطالعات مختلفی به منظور بـرآورد سـطح   

بـر  . ه شـده اسـت  استفادایران شیر صنعت بهینه براي عمومیتبلیغات
نیاز به وجود آمار و اطالعـات مختلفـی اسـت    ) 1(اساس روابط جدول 

ها از مطالعات گذشته، برخی بر اسـاس سناریوسـازي   که با برخی از آن
انـد کـه در ادامـه بـه آنهـا      و برخی از برآورد مطالعه حاضر بدست آمده

و ) (کشش قیمتـی تقاضـا   اولین اطالعات مورد نیاز، . شوداشاره می
بر اساس مطالعه شهبازي و همکاران . است) (کشش تبلیغات بهینه

، )8(و بر اساس مطالعه عرفانیـان  -663/0کشش قیمتی تقاضا ، )33(
.در این مطالعه از هر دو سناریو اسـتفاده شـده اسـت   . باشدمی-33/2

، )33(عـه شـهبازي و همکـاران    بـر اسـاس مطال  تقاضا کشش تبلیغات 
در . باشدمی29/0، )11(و بر اساس مطالعه حسینی و عرفانیان 004/0

.پژوهش حاضر از هر دو سناریو استفاده شده است

الزم به ذکر است آخرین آمار و اطالعات مـورد اسـتفاده بـراي محاسـبه شـدت      -1
اما بـا توجـه بـه اینکـه بسـیاري از      . باشدمی1392تبلیغات عمومی بهینه آمار سال 

کنند، نتایج مطالعه قابلیت تعمیم به آینده را مان تغییر چندانی نمیها در طی زکشش
.دارد

بطـور کلـی سـاخت سـناریوهاي     . ها ارائه خواهد شـد در ادامه نحوه ایجاد سناریو-2
کشـش  ي شـیر، کشش فیمتـی تقاضـا  مختلف بر اساس برآورد مطالعات مختلف از 

کشـش قیمتـی   شیر، نهاییکشش قیمتی مبادله براي کااليي شیر، تبلیغاتی تقاضا
.باشدبراي تولید شیر میايمبادله نهاده مزرعه
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نسبت کـاالي نهـایی مبادلـه شـده بـه      اطالعات مورد نیاز بعدي، 
. اسـت ) kR(نسبت نهاده اولیه مبادله شـده بـه عرضـه    )kR(تقاضا 

شـیر  در حقیقـت نسـبت   ، نسبت کاالي نهایی مبادله شـده بـه تقاضـا   
-صـاردات +واردات(شده مصرفی شده صادراتی به شیر فرآوريفرآوري

، مجمـوع مقـدار شـیر اسـکیم     )9(بر اساس آمار فـائو  .باشدمی) تولید
ــن98/4117967(گــاوي  ــیظ)ت ــن59/2037(شــده ، اســکیم تغل ، )ت
ــیظ ــده تغل ــن2037(ش ــد) ت ــال  تولی ــده س ــور 2012ش ــر کش براب

و شـیر متفرقـه   ) تـن 26(ده شـ و مجموع شـیر تغلـیظ  57/4122042
شـده صـادراتی   و مجموع شیر تغلیظ2012در سال )تن649(وارداتی 

برابـر  2012در سـال  ) تـن 1035(و شیر متفرقه صـادراتی  ) تن116(
بنابراین نسبت کاالي نهایی مبادله شده بـه تقاضـا   .باشدمیتن 1646

ضـه در  نسبت نهاده اولیـه مبادلـه شـده بـه عر    .باشدمی0002793/0
بر اساس .باشدحقیقت نسبت شیر خام وارداتی به شیر خام تولیدي می

، شـیر  )تـن 80000(، مجموع مقدار شیر خام تولید بوفـالو  )9(آمار فائو 
، شـیر خـام   )تـن 225000(، شـیر خـام بـز    )تـن 6800000(خام گـاو  

7570000برابـر  کشور 2012تولیدشده سال ) تن465000(گوسفندي 
تـن بـوده   43، 2012خام گـاوي وارداتـی در سـال    تن و مجموع شیر

با توجـه بـه   شده به عرضهاي مبادلهبنابراین نسبت نهاده مزرعه. است
.باشدمی-0000057/0واردکننده بودن کشور،

یعنـی کشـش عرضـه    (کشش قیمتی مبادله براي کـاالي نهـایی   
مبادلـه بـراي نهـاده    و کشـش قیمتـی   ) -شدهصادراتی شیر فرآوري

تـوان بـا دو   را مـی ) e-یعنی کشش تقاضاي وارداتی شیر خـام (اولیه 
) 7(اول اینکــه بـر اســاس کرنفیلــد  . رویکـرد در مطالعــه لحـاظ نمــود  

بـراي عرضـه صـادراتی شـیر     10، 5، 1از سه سناریو کشـش  توان می
) (براي تقاضاي وارداتی شیر خام -10، -5، -1و ) e(شده فرآوري

ــتفاده  ــرداس ــا . ک ــر    ام ــه اث ــان دادن س ــراي نش ــه ب ــن مطالع در ای
و 1، 5/0پـذیري از سـه سـناریو    ناپذیري، کشش ثابت و کششکشش

و -1، -5/0شده و سه سـناریو  براي عرضه صادراتی شیر فرآوري5/1
در رویکـرد  . گـردد خام اسـتفاده مـی  براي تقاضاي وارداتی شیر-5/1

دوم، از کشش عرضه صادراتی و تقاضاي واراداتی بخش کشاورزي بـه  
شده و تقاضاي واراداتـی  عنوان شاخصی از عرضه صادراتی شیرفرآوري

براي مثال کشش عرضه صادراتی را پاکروان و . شیر خام استفاده گردد
و کشــش 4/0،)17(و خلیلیــان و فرهــادي 71/2، )26(همکــاران 

، )38(و ضـیایی  -15/1، )31(تقاضاي وارداتی را رستمیان و همکاران 
. بدست آورده است-21/0

یافته ناشی از فروش داخلی نهاده کشاورزي بر سهم منابع افزایش
بـازده نهـایی   .در نظـر گرفتـه شـد   1، برابر )7(اساس مطالعه کرنفیلد 

، کـه معمـوالً   )(یگزین گذاري تبلیغات در بهتـرین گزینـه جـا   سرمایه
است بر اساس مطالعه حسـینی  بخش کشاورزيتحقیق و توسعهبازده 

سـهم هزینـه نهـاده    . باشـد درصـد مـی  12/29، برابر )13(و شهبازي 

SX(اي از هزینه کل مزرعه
، یعنی سهم هزینه شیر خام در تولید شـیر  )

هاي لبنـی ایـران   فرآوردهشده بر اساس گزارش انجمن صنایع فرآوري
ریـال  8902یعنـی از  . درصد بوده است57/0برابر 1390در سال ) 3(

ریـال هزینـه شـیر    5091، )پرچرب(شده قیمت تمام شده شیر فرآوري
ریال هزینه ضایعات و افـت  108بندي، هزینه ظروف بسته2067خام، 
ربار ریـال هزینـه سـ   1452کـار و  ریال هزینه دستمزد نیرو184وزن، 

.باشدمی
از ) Y(به منظور محاسبه کشش هزینه نهایی نسـبت بـه تولیـد    

قیمـت شـیر خـام در    در برآورد این رابطه . شوداستفاده می) 15(رابطه 
شـاخص هزینـه   از شـرکت پشـتیبانی امـور دام و طیـور،     سطح مزرعه
از فـائو  شـده میزان تولید شـیر فـرآوري  مرکز آمار ایران، فرآوري شیر

بصـورت  1392-1371براي دوره ) 15(برآورد رابطه .گرفته شده است
.باشدمی) 2(جدول 

، برابـر  کشش هزینه نهایی نسـبت بـه تولیـد   ) 2(بر اساس جدول 
اي به منظور محاسبه کشش جانشینی نهاده مزرعه. باشدمی87235/0

ــاده مشــتقو کشــش تقاضــاي ) (اي و غیرمزرعــه ــراي نه شــده ب
شـده،  تعـدیل ) 19(از رابطـه  ) (اي نسبت به محصول نهـایی  مزرعه

در .باشـد مـی ) 3(رابطه بصورت جـدول  این برآورد 1. شوداستفاده می
از شـرکت پشـتیبانی   قیمت شیر خام در سطح مزرعهبرآورد این رابطه 
میـزان  مرکز آمار ایـران،  شیرشاخص هزینه فرآوري امور دام و طیور، 
.از فائو گرفته شده استشدهتولید شیر فرآوري

ــدول   ــاس ج ــر اس ــه  ) 3(ب ــاده مزرع ــینی نه ــش جانش اي و کش
شـده بـراي نهـاده    و کشش تقاضـاي مشـتق  11670/0، ايغیرمزرعه

بـا توجـه بـه    . باشـد می61935/0، اي نسبت به محصول نهاییمزرعه
، سهم هزینه شـیر  )15(اي لبنی ایران هانجمن صنایع فرآوردهگزارش 

61/0باشـد، کشـش   می57/0، )پرچرب(شده خام از تولید شیر فرآوري
اي نسـبت بـه محصـول نهـایی    شده براي نهاده مزرعهتقاضاي مشتق

اي از آمـار و اطالعـات   ، خالصـه )4(در جدول . رسدمنطقی به نظر می
.شده استها ارائه مورد نیاز، میزان برآوردي و منابع آن

سهم هزینه شیر خام در تولید شیر فـرآوري شـده برابـر    مطالعه حاضر، بر اساس -1
به ) 19(بنابراین رابطه . باشدمی47/0برابر ) فرآوري(و سهم خدمات بازاریابی 57/0

.کندشکل زیر تغییر می
  )Y(dLn)w(dLn)w(dLn)X(dLn XBD  0/570/43

و کشـش  ) (اي اي و غیرمزرعـه کشـش جانشـینی نهـاده مزرعـه    بـاال، بنابراین با برآورد 
در . آیـد بدسـت مـی  ) (اي نسبت به محصول نهایی شده براي نهاده مزرعهتقاضاي مشتق

XDاین رابطه، 
در سطح مزرعه است که از کسر مجمـوع مقـدار شـیر    مقدار تقاضا شیر خام 

w. آیـد خام تولید بوفالو، گاو، بز و گوسفند از مجموع شیر خام گاوي صادراتی بدست مـی  X

w. شاخص قیمت شیرخام شیر خام تولیدي بوفالو، گاو، بز و گوسفند است X
شاخص قیمـت  

مقدار تولید شیر فرآوري شده است که مجموع مقدار شیر اسکیم Y. ستفرآوري شیر خام ا
.آیدشده بدست میشده و تغلیظگاوي، اسکیم تغلیظ
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برآورد کشش هزینه نهایی نسبت به تولید -2جدول 
Table 2- Estimation of Marginal Cost Elasticity with Respect to Production

متغیر
)Variable(

عالمت
)Symbol(

ضریب برآوردي
)Estimated

coefficient(

انحراف معیار
)Standard

deviation(

tآماره 

)t Statics(

لگاریتم تفاضلی قیمت شیر خام در سطح مزرعه
)Differentiated log of raw milk in farm level( X 1.8341 0.2627 6.982***

لگاریتم تفاضلی شاخص هزینه فرآوري شیر
)Differentiated log of milk processing cost

index(
B -1.3884 0.2230 -6.225***

شدهلگاریتم تفاضلی میزان تولید شیر فرآوري
)Differentiated log of processed milk

production(
Y 0.8724 0.1894 4.607***

3.17=JB R2=0.9037 1.9584=DW

)***Significance at 1 percent(درصد1داري در سطح معنی*** 
:Source(هاي تحقیقیافته: أخذم Research findings(

اي نسبت به محصول نهاییشده نهاده مزرعهو کشش تقاضاي مشتقها برآورد کشش جانشینی نهاده-3جدول
Table 2-Eatimation of Input Substitution Elasticity and Farm Input Derived Demand Elasticity Respect to Final Output

متغیر
)Variable(

عالمت
)Symbol(

ضریب برآوردي
)Estimated

Coefficient(

انحراف معیار
)Standard

Deviation(

tآماره 

)t Statics(

اختالف وزنی لگاریتم تفاضلی هزینه فرآوري شیر و شاخص قیمت شیر خام در سطح 
Weighted(مزرعه difference between differentiated log of milk

processing cost index and raw milk price index in farm level(
 0.11670 0.05789 2.016***

شدهلگاریتم تفاضلی میزان تولید شیر فرآوري
)Differentiated log of processed milk production(  0.61935 0.02362 26.23***

JB=2.32 R2=0.9873 1.9429=DW

)**,***Significance at 5 and 1 percent(درصد1و 5داري در سطح معنی*** ، **
:Source(هاي تحقیقیافته: مأخذ Research finding(

، و ضــرایب )3(و ) 2(بــا توجــه بــه ضــرایب بــرآوردي در جــدول 
یغات بهینه براي شیر بـا  ، شاخص شدت تبل)4(محاسبه شده در جدول 

و کشـش  -663/0دو سناریو یعنی کشش قیمتی تقاضاي شـیر برابـر   
و کشـش قیمتـی   ) سـناریو اول (004/0تبلیغاتی تقاضـاي شـیر برابـر    

29/0و کشش تبلیغاتی تقاضاي شـیر برابـر   -33/2تقاضاي شیر برابر 
برآورد شاخص شدت تبلیغـات عمـومی   . شودبرآورد می) دوميسناریو(

ینه براي سناریو اول بر اساس رویکردهـاي مختلـف ارائـه شـده در     به
.نشان داده شده است) 5(، در جدول )1(جدول 

، شـاخص شـدت تبلیغـات عمـومی بهینـه از      )5(بر اساس جدول 
یعنی چنانچـه بـازار   . کنددرصد تغییر می5125402/0تا 3674844/0

لیغـات  اي صورت نگیرد، شـاخص شـدت تب  و مبادلهباشدیک سطحی

.درصد خواهد بـود 4672539/0، در شرایط عرضه ثابتعمومی بهینه
شاخص صورت نگیرد، ايبازار یک سطحی باشد و مبادلهتنهاچنانچه

ایـن  . باشـد درصـد مـی  3674844/0شدت تبلیغـات عمـومی بهینـه،    
وجـود داشـته   بازار یک سـطحی باشـد و مبادلـه   شاخص در حالتی که 
ي مختلف براي کشش قیمتـی مبادلـه نهـاده    هاباشد بر اساس سناریو

یعنـی  . بـود خواهـد  متفاوت3675174/0تا 3674941/0اي، از مزرعه
و -21/0، -5/1، -1، -5/0ايمزرعهبراي کشش قیمتی مبادله نهاده

ــه ، -15/1 ــات عمــومی بهین ــب شــاخص شــدت تبلیغ ــه ترتی شــیر ب
و 3674941/0، 3675261/0، 3675137/0، 3675013/0
دو سـطح  اگر بازار دو سطحی باشد امـا در هـر  . باشدمی3675174/0
شاخص شـدت تبلیغـات عمـومی بهینـه    اي صورت نگیرد، بازار مبادله
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این شاخص در حالتی که مبادله تنهـا در سـطح   . باشدمی5094457/0
هـاي مختلـف بـراي    بر اساس سـناریو فروشی وجود داشته باشد، خرده

ــاالي    ــراي ک ــه ب ــی مبادل ــش قیمت ــایی، از کش ــا 5094406/0نه ت
شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه. بودخواهد متفاوت5125402/0

در حالتی که بازار دو سـطحی و مبادلـه تنهـا در سـطح مزرعـه وجـود       
هاي مختلف براي کشش قیمتـی مبادلـه   بر اساس سناریوداشته باشد، 

.تغییر خواهد کرد5094951/0تا 5094600/0براي نهاده مزرعه از 

هاخالصه آمار و اطالعات مورد نیاز، میزان برآوردي و منابع آن-4جدول 
Table 4- Summary of needed data and their estimations and resources

متغیر
)Variable(

عالمت
)Symbol(

منبع
)Resources(

میزان برآوردي
)Estimations(

کشش فیمتی تقاضا
)Own price elasticity of demand( 

)8(و عرفانیان ) 33(شهبازي و همکاران 
Shahbazi et al (33) and Erfanian (8)

-2.23,-0.663

کشش تبلیغاتی تقاضا
)Own advertising elasticity of demand( 

)11(و حسینی و عرفانیان ) 33(شهبازي و همکاران 
Shahbazi et al (33) and Hosseini and

Erfanian (11)
0.29,0.004

نسبت کاالي نهایی مبادله شده به تقاضا
)Trade's share of retail demand( kR

محاسبات تحقیق
Research estimation

0.0002793

اي مبادله شده به عرضه نسبت نهاده مزرعه
)Trade's Share of Farm Supply( kF

محاسبات تحقیق
Research estimation

-0.0000057

کشش قیمتی مبادله براي کاالي نهایی
)Own-price elasticity of retail demand( e

و خلیلیان و ) 26(پاکروان و همکاران ، هاي تحقیقسناریو
)17(فرهادي 

Own Scenarios, Pakravan et al (26) and
Khalilian and Farhadi (17)

0.5,1,1.5,2.17,0.4

ايکشش قیمت عرضه نهاده مزرعه
)Own-price elasticity of farm supply(  )34(شاهنوشی و همکاران 

Shahnooshi et al (34)
0.18

ايکشش قیمتی مبادله نهاده مزرعه
)Trade own-price farm elasticity( 

و ضیایی ) 31(رستمیان و همکاران ،هاي تحقیقسناریو
)38(

Own Scenarios, Rostamian et al (31) and
Ziaei (38)

-0.5,-1,-1.5,-0.21,-
1.15

یافته ناشی از فروش داخلی نهاده سهم منابع افزایش
ايمزرعه

)Share of check off funds raised from

domestic sale of farm input(

 )7(کرنفیلد 
Cranfield (7)

1

کشش جانشینی نهاده 
)Elasticity of substitution( 

برآورد تحقیق
Research estimation

0.11670

کشش هزینه نهایی نسبت به تولید
)Elasticity of marginal cost respect to output( Y

برآورد تحقیق
Research estimation

0.87235

بازده نهایی تبلیغات در بهترین گزینه جایگزین
)Opportunity cost of advertising funds( 

)14(حسینی و شهبازي 
Hosseini and Shahbazi (14)

29.12 %

مزرعه اي از هزینه کلسهم هزینه نهاده
)Farm cost share( SX

)15(هاي لبنی ایران انجمن صنایع فرآورده
Iranian Dairy Industy Society (15)

0.57

اي نسبت به شده براي نهاده مزرعهکشش تقاضاي مشتق
محصول نهایی

)Farm input derived demand elasticity

respect to final output(


برآورد تحقیق
Own Calculations

0.61935

Source: Research findingیافته هاي تحقیق                           : مأخذ
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سناریو اولدر شیر شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینهبرآورد -5جدول 
Table 5– Estimation of optimal milk generic advertising density index in first scenario

1روش 
)Method 1(

2روش 
)Method 2(

*3روش 

)Method 3(
4روش 

)Method 4(
**5روش 

)Method 5(
*6روش 

)Method 6(
0.4672539 0.3674844 0.3675013 0.5094457 0.5095740 0.5094679

0.3675137 0.5102421 0.5094815
0.3675261 0.5109119 0.5094951
0.3674941 0.5125402 0.5094600
0.3675174 0.5094406 0.5094856

)Method 7(7روش 
0.5e  1e  1.5e  71.2e  0.4e 

0.5ε  0.5087251 0.5087490 0.5087729 0.5087113 0.5087562
1ε  0.5093929 0.5094168 0.5094407 0.5093790 0.5094240
1.5ε  0.5100623 0.5100863 0.5101103 0.5100484 0.5100935
0.21ε  0.5116898 0.5117139 0.5117381 0.5116758 0.5117212

15.1ε  0.5085918 0.5086157 0.5086395 0.5085780 0.5086228
)Method 8(8روش 

0.5e  1e  1.5e  71.2e  0.4e 
0.5ε  0.4144373 0.4144628 0.4144883 0.4144226 0.4144704
1ε  0.4148770 0.4149025 0.4149281 0.4148622 0.4144704
1.5ε  0.4153176 0.4153432 0.4164392 0.4153028 0.4153509
0.21ε  0.4144311 0.4164135 0.4153688 0.4163729 0.4164212

15.1ε  0.4143495 0.4143750 0.4144004 0.4143347 0.4143826
:Source(هاي تحقیقیافته:مأخذ Reference findings(

* ،ε ،در نظر گرفته شده است-15/1و -21/0، -5/1، -1، - 5/0به ترتیب از باال به پایین
*, ε is -0.5, -1, -1.5, -0.21 and -1.15 from up to down, respectively

** ،e ،در نظر گرفته شده است4/0و 71/2، 5/1، 1، 5/0به ترتیب از باال به پایین
**, e is 0.5, 1, 1.5, 2.71 and 0.4 from up to down, respectively

در حالت بازار دو سطحی در شرایطی که امکان مبادلـه در هـر دو   
هـاي  اساس سناریوبا فرض بازده ثابت به مقیاس، بر ،سطح وجود دارد

،و کاالي نهـایی مختلف براي کشش قیمتی مبادله براي نهاده مزرعه
5117381/0تـا  5085780/0شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینـه از  

ــ ــر م ــدیتغیی ــر از   . کن ــاس متغی ــازده مقی ــن شــاخص در شــرایط ب ای
با توجه بـه اینکـه در ایـن    . کندتغییر می4164392/0تا 4143826/0

اي نسـبت بـه   شده بـراي نهـاده مزرعـه   کشش تقاضاي مشتقمطالعه 
شـاخص  برآورد شـده اسـت،   )61935/0(کمتر از یکمحصول نهایی

بـازده مقیـاس متغیـر    محاسباتی در حالتشدت تبلیغات عمومی بهینه
.کمتر از بازده مقیاس ثابت است

دومبرآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینـه بـراي سـناریوي    
) 6(، در جـدول  )1(بر اساس رویکردهاي مختلف ارائه شده در جـدول  

، شـاخص شـدت تبلیغـات    )6(بر اساس جـدول  . نشان داده شده است
. کنـد د تغییـر مـی  درصـ 447182/14تا 9480986/8عمومی بهینه از 

اي صـورت نگیـرد،   و مبادلـه باشـد یعنی چنانچه بـازار یـک سـطحی   
ــتشــاخص شــدت تبلیغــات عمــومی بهینــه  ، در شــرایط عرضــه ثاب

بازار یـک سـطحی باشـد و    تنها چنانچه . درصد خواهد بود639368/9
شــاخص شــدت تبلیغــات عمــومی بهینــه، صــورت نگیــرد، ايمبادلــه

بـازار یـک   شـاخص در حـالتی کـه    ایـن . باشـد درصد می948099/8
هاي مختلـف  وجود داشته باشد بر اساس سناریوسطحی باشد و مبادله

ــه    ــاده مزرع ــه نه ــی مبادل ــش قیمت ــراي کش ــا 948178/8اي، از ب ت
یعنی براي کشش قیمتی مبادله نهـاده . بودخواهد متفاوت948440/8

ات شاخص شدت تبلیغـ ، -15/1و -21/0، -5/1، -1، -5/0ايمزرعه
، 948440/8، 948338/8، 948237/8شـیر بـه ترتیـب    عمومی بهینه

اگر بازار دو سطحی باشد اما در هر .باشدمی948369/8و 948178/8
شاخص شدت تبلیغات عمـومی  اي صورت نگیرد، دو سطح بازار مبادله

این شاخص در حالتی که مبادلـه تنهـا در   . باشدمی413143/14بهینه
هـاي مختلـف   بر اساس سـناریو ود داشته باشد، فروشی وجسطح خرده

تـا  413087/14براي کشش قیمتی مبادلـه بـراي کـاالي نهـایی، از     
. تغییر خواهد کرد447182/14

شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه در حالتی که بازار دو سطحی 
هـاي  و مبادله تنها در سطح مزرعه وجود داشته باشد، بر اساس سناریو

413301/14قیمتی مبادله براي نهاده مزرعـه از  مختلف براي کشش
ــازار دو ســطحی در . تغییــر خواهــد کــرد413689/14تــا  در حالــت ب

شرایطی که امکان مبادله در هر دو سطح وجـود دارد بـا فـرض بـازده     
هاي مختلـف بـراي کشـش قیمتـی     ثابت به مقیاس، بر اساس سناریو
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شـدت تبلیغـات   مبادله براي نهـاده مزرعـه و کـاالي نهـایی شـاخص      
ایـن  . کنـد تغییـر مـی  413792/14تـا  379081/14عمومی بهینـه از  

323525/13تـا  294219/13شاخص در شرایط بازده مقیاس متغیر از 
.کندتغییر می

در سناریوي دومبرآورد شاخص شدت بهینه تبلیغات عمومی شیر -6جدول 
Table 6– Estimation of Optimal Milk Generic Advertising Density Index in Second Scenario

1روش 
)Method 1(

2روش 
)Method 2(

*3روش 

)Method 3(
4روش 

)Method 4(
**5روش 

)Method 5(
**6روش 

)Method 6(
9.639368 8.948099 8.948237 14.413143 14.414560 14.413388

8.948338 14.421927 14.413539
8.948440 14.429303 14.413689
8.948178 14.447182 14.413301
8.948369 14.413087 14.413584

)Method 7(7روش 
0.5e  1e  1.5e  71.2e  0.4e 

0.5ε  14.380703 14.380966 14.381230 14.380551 14.381045
1ε  14.388057 14.388320 14.388584 14.387904 14.388399
1.5ε  14.395418 14.395682 14.395946 14.395265 14.395761
0.21ε  14.413263 14.413528 14.413792 14.413110 14.413607

15.1ε  14.379233 14.379496 14.379760 14.379081 14.379575
)Method 8(8روش 

0.5e  1e  1.5e  71.2e  0.4e 
0.5ε  13.295665 13.296025 13.296385 13.295456 13.296133
1ε  13.301852 13.302212 13.302573 13.301643 13.296087
1.5ε  13.308045 13.308405 13.323779 13.307835 13.308514
0.21ε  13.295464 13.323417 13.308766 13.322846 13.323525

15.1ε  13.294428 13.294788 13.295148 13.294219 13.294896
:Source(هاي تحقیقیافته:مأخذ Reference findings(

* ،ε ،در نظر گرفته شده است- 15/1و - 21/0، - 5/1، -1، -5/0به ترتیب از باال به پایین
*, ε is -0.5, -1, -1.5, -0.21 and -1.15 from up to down, respectively

** ،e ،در نظر گرفته شده است4/0و 71/2، 5/1، 1، 5/0به ترتیب از باال به پایین
**, e is 0.5, 1, 1.5, 2.71 and 0.4 from up to down, respectively

شده سناریوي اول، با توجه به اینکه کشش تقاضاي مشتقهمانند 
اي نسبت به محصول نهـایی کمتـر از یـک بـرآورد     براي نهاده مزرعه

شده است، شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه محاسـباتی در حالـت   
بازده مقیاس ثابت در سـناریوي دوم  حالت بازده مقیاس متغیر کمتر از 

.است
بـر  . ارائـه شـده اسـت   ) 7(در جـدول  مقایسه سناریوي اول و دوم 

ه تبلیغـات  نـ در مجمـوع شـاخص شـدت بودجـه بهی    ) 7(اساس جدول 
4617576/0بــا میــانگین 4474182/14تــا 3674844/0عمــومی از 

وي دوم تغییـر خواهـد   یبراي سـنار 445766/13براي سناریوي اول و 
بـراي صـنعت   22/0تـا  05/0،)7(این کشش در مطالعه کرنفیلد . کرد
اما با توجه بـه اینکـه در   . متحده بدست آمده استید گوشت ایاالتتول

هـا بـراي تبلیغـات بسـیار پـایین اسـت و       کرد بنگـاه ایران سطح هزینه
رسـد  به نظـر مـی  ،همزمان سطح مصرف سرانه شیر بسیار پایین است

درصد بودجه تبلیغات از هزینه اولیه تولید، سهم مناسـبی  44/13سهم 
عالوه بر ترغیب جامعـه بـه مصـرف شـیر بـه      آن ه از باشد تا با استفاد

هـا نیـز از منـافع    ، بنگـاه Dعنوان ماده اصلی تأمین کلسیم و ویتامین 
افزایش مصرف شیر ناشی از ترغیب افراد با استفاده از تبلیغـات منتفـع   

.گردند

اتبندي و پیشنهادجمع
بویژه در این مطالعه ابتدا به نقش تبلیغات عمومی بر توسعه تقاضا 

گیرنـدگان بـویژه   تصـمیم . شـد کاالهاي اساسی از جملـه شـیر اشـاره   
کاالهـاي اساسـی   کنند با تبلیغات عمـومی، مصـرف   ها سعی میدولت

امـا  . است، را ارتقـاء دهنـد  Dکلسیم و ویتامین بویژه شیر را که حاوي 
یافتـه  پرسش اصلی این است که سطح و میزان این بودجه اختصـاص 

با توجـه بـه اینکـه تبلیغـات     . ات چه میزان بایستی باشدبراي این تبلیغ
عمومی عالوه بر توسعه تقاضا، افزایش مازاد تولیدکنندگان را به دنبال 
دارد، از این رویکرد حداکثرسـازي مـازاد تولیدکننـدگان بـراي تعیـین      

بـر اسـاس   . شدت بودجه تبلیغات بهینه شیر براي کشور اسـتفاده شـد  
و ) شرایط بـازار محصـول شـیر   (ه فروض مختلف ها و با توجه ببرآورد
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کشـش تبلیغـاتی   ي شـیر، کشش فیمتـی تقاضـا  (هاي متفاوت سناریو
کشـش  شـیر،  کشش قیمتی مبادله براي کـاالي نهـایی  ي شیر، تقاضا

، )، شدت تبلیغـات بهینـه  )براي تولید شیرايقیمتی مبادله نهاده مزرعه

447/14تـا  365/0از شیره تبلیغات عمومینشاخص شدت بودجه بهی
وي دوم یبراي سـنار 446/13براي سناریوي اول و 462/0با میانگین 

.تغییر خواهد کرد

خالصه برآورد شاخص شدت بهینه تبلیغات عمومی شیر-7جدول 
Table 7- Summary of Optimal Milk Generic Advertising Density Index Estimation

سناریو اول
First Scenario

اریو دومسن
Second Scenario

)Average(میانگین 0.4617576 13.445766

)Min(حداقل 0.3674844 8.948099

)Max(حداکثر 0.5125402 14.447182

:Sourceهاي تحقیقیافته:مأخذ Research Findings

با توجه بـه اینکـه در ایـران سـطح     همانطور که پیشتر اشاره شد، 
رسـد  بـه نظـر مـی   ،براي تبلیغات بسیار پایین اسـت هاکرد بنگاههزینه
درصد بودجه تبلیغات از هزینه اولیه تولید، سهم مناسـبی  44/13سهم 
هـا شود بنگاهبنابراین، بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می. باشد

درصـد از  44/13حـدود  ،)فروشـی درسطح خرده(کنندگان شیر و تولید
صـرف چنـین   . نماینـد عمومی براي شیرغاتهزینه تولید را صرف تبلی

اي عالوه بر افزایش مصرف شـیر و از آن رو افـزایش سـالمتی    هزینه
هاي درمان خانوارهـا، افـزایش منـافع را بـراي     جامعه و کاهش هزینه

همچنـین دولـت خـود نیـز     . کننده شیر خواهـد داشـت  هاي تولیدبنگاه
درمـان و آمـوزش   تواند بخشی از بودجه سالمت وزارت بهداشـت،  می

رت جهـاد  اپزشکی و بودجه تحقیقـات و بودجـه تـرویج کشـاورزي وز    
کشاورزي را صرف تبلیغات عمـومی بـراي افـزایش مصـرف شـیر در      

شـیر،  رسد منافع حاصـل از تبلیغـات عمـومی   به نظر می.جامعه نماید
بیش از منافع حاصل از درمان و آموزش پزشکی و یا تحقیقات بخـش  
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