
 

 ايران شيرتحليل ساختار بازار و اثر انتقال قيمت بر حاشية بازاريابي در صنعت 

  3و آرش دورانديش 2سيدصفدر حسيني، 1افسانه نيكوكار
 
 

  چكيده
ران اي شيرساختار بازار در اين مطالعه، . گذارد ساختار بازار كاال يكي از مهمترين عواملي است كه بر انتقال قيمت كاالهاي كشاورزي اثر مي

شده است و با توجه به ساختار بازار اين محصول، الگويي براي بررسي چگونگي انتقال  بررسيعملكرد -رفتار-با استفاده از رهيافت ساختار
  .استفاده شده است 1379-84در اين مطالعه از داده هاي دورة  .استقيمت و اثر آن بر حاشية بازار شير ايران تدوين شده 

كنندگان، سهم چشمگيري دارد  دهد كه اين كاال در سبد كاالهاي خوراكي مصرف ايران نشان مي شيري ساختار بازار نتايج حاصل از بررس
مقايسة مقدار توليد شير و ظرفيت صنايع فراوري اين كاال نشان . يافته است چشمگيريهاي اخير افزايش  آن در سال  و توليد و مصرف سرانة

دهد  بررسي آمارها همچنين نشان مي. يع فراوري شير در كشور نسبت به شير توليدشده، محدود استهاي موجود صنا مي دهد كه ظرفيت
آوري و صنايع موجود، از پراكنش مناسبي در مراكز توليد شير كشور برخوردار نيستند و در تعداد محدودي از مناطق كشور  كه مراكز جمع
 قيمتبه نسبت به كاهش هزينه بازاريابي بازاريابي، با شدت بيشتري   هزينه  ايشدهد كه افز نتايج همچنين نشان مي. اند متمركز شده

 عوامل، شيرهاي بازاريابي در بازار  به دليل عدم تقارن در انتقال هزينه. اما انتقال قيمت در اين بازار متقارن است. شود فروشي منتقل مي خرده
  .كنند بازاريابي منافعي كسب مي

  
  عملكرد، حاشية بازار، انتقال قيمت -رفتار -، ساختاريرش: هاي كليدي واژه
 

  

                                                 
  واحد چناران استاديار دانشگاه پيام نور خراسان رضوي 1
  گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهراناستاد   2
  فردوسي مشهداستاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه  3



 

  مقدمه 
انتقال قيمت در  چگونگي. گذارد ماهيت و ساختار بازار كاال يكي از عواملي است كه بر رفتار انتقال قيمت كاال اثر مي

دهد  كنندگان را تحت تأثير قرار مي سطح رفاه توليدكنندگان، عوامل بازاريابي و مصرف ه بازار،يبازار يك كاال با تأثير بر حاش
؛ حسيني و همكاران، 1385حسيني و دورانديش، ؛ 2005، 3گودوينوارا و ؛ 2002، 2؛ اگويار و سانتانا2000، 1پلتزمن(

متقارن  ،و انتقال قيمت دوشميسرعت به سطوح مختلف بازار منتقل  ها به ير قيمتدر يك بازار رقابت كامل، تغي ).1386
بيانگر آن است كه در بسياري از بازارهاي  ،انتقال قيمت در بازارهاي كشاورزي و مواد غذايي بررسيايج نتاما . است

، 4تومك و رابينسون(شود  فروشي منتقل مي به سطح خرده آنتر از كاهش  ، سريعسر مزرعه كشاورزي، افزايش قيمت
2003 .(  

 قدرت كه در ادبيات به آن اشاره شده است،بازاريابي هاي و هزينهدليل براي انتقال نامتقارن قيمت  مشهودترين
با هاي بازاريابي، و هزينهعدم تقارن در انتقال قيمت ). 2004، 5وبادلات-كرامونفون ير و ام( هاي بازاريابي است بازاري بنگاه

و  گانوليدكنندند و با كاهش رفاه تك هاي بازاريابي مي را نصيب واسطه چشمگيريبازار، گاه سود  ةتأثير بر حاشي
  . گذارد ، بر كارايي سيستم بازاريابي اثر منفي ميگانكنند مصرف

با توجه به تمركز صنايع غذايي و محدود بودن تعداد آنها در بازار مواد غذايي ايران، انتقال نامتقارن قيمت در اين 
و نقش كيلوگرم است  99در حدود كه بسيار زياد شير سرانه به دليل توليد و مصرف . صنايع محتمل و مورد سؤال است

صنعت شير در اشتغال و درآمد بيش از يك ميليون خانوار دامدار و امنيت غذايي تمامي افراد جامعه، اين كاال اهميت 
در كاال با توجه به اهميت اين . )1384معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، ( اي در اقتصاد كشاورزي ايران دارد ويژه

اين مطالعه با هدف بررسي ساختار بازار و ارزيابي چگونگي انتقال قيمت و هزينه بازاريابي در بازار شير ايران ، ناقتصاد ايرا
  .شود انجام مي
  

   روش پژوهش
مورد بررسي قرار با استفاده از روش ساختار، رفتار و عملكرد بازار  شير، ابتدا ساختار بازار پژوهش براي دستيابي به هدف

ش از بررسي ساختار، رفتار و عملكرد بازار اين كاال، شرايط اين بازار با توجه به وضعيت عرضه و تقاضا و عوامل پي .گيردمي
شود كه  اي تدوين مي در ايران، به گونه شيرسپس الگوي حاشية بازار، متناسب با شرايط بازار . گردد اثرگذار بر آنها بررسي مي

  .ر اين بازار فراهم آوردامكان آزمون چگونگي انتقال قيمت را د
بر انتقال قيمت رسي اثر براي بر) 1385(با توجه به الگويي كه توسط حسيني و نيكوكار  مطالعهالگوي اقتصادسنجي اين 

اين الگو ض وفر. ايران تدوين شده است شيربازار در صنعت گوشت مرغ ايران استفاده شد، سازگار با ساختار بازار  حاشيه
داري و خدمات بازاريابي، صفر دامكند و كشش جانشيني بين محصول  هاي ثابت پيروي مي ري بازاريابي از نسبتفناو: عبارتند از

بنابراين اگر فرضية . ها، ساختار غيررقابتي بازار است فرض اساسي در اين الگو اين است كه علت انتقال نامتقارن قيمت. است

                                                 
1 Von Cramon-Taubadel . 
2 Aguiar & Santana 
3 Varra & Goodwin 
4 Tomek & Robinson 
5 Meyer & von Cramon-Taubadel 



 

الگوي حاشية  شده، با توجه به فرضيات مطرح. ست كه بازار، ساختار غيررقابتي داردانتقال نامتقارن قيمت پذيرفته شود به اين معنا
  : شود بازار براي شير به صورت زير تبيين مي
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MitINCMC فروشي، بين دامداري و خردهشير حاشية بازار شاخص  MMMدر اين الگو  )( فراوري  ةهزينزايش در شاخص اف −
MitDECMCهاي آن،  لبنيات و وقفه )( مقدار  MQمتغير  .هستند هاي آن فراوري لبنيات و وقفه ةهزينة هزينكاهش در شاخص  −

متغير كاهش در  tMDECFPري و دامداشير در قيمت شاخص متغير افزايش در  tMINCFP. دهد را نشان مي توليد شير
، با استفاده از ضرايب اين الگو و كاربرد آزمون )1(پس از برآورد الگوي اقتصادسنجي . دامداري استشير در قيمت شاخص 

  :شود ميآزمون هاي زير  درستي فرضيه فروشي، خردهبه  دامداريچگونگي انتقال قيمت از  بررسي هاك براي
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براي . در بازار شير هستند براي تشخيص عدم انتقال متقارن قيمتشرط الزم  ،)2(نشان داده شده در رابطه دو آزمون 
مربوط به  مجموع ضرايب با شير در دامداريقيمت  مربوط به افزايش فرضية برابر بودن مجموع ضرايبتأمين شرط كافي بايد 

مورد بررسي زير  يةفرضها، درستي  انتقال نامتقارن بلندمدت قيمتن دبراي آزمو .شود ، آزمون)1(در الگوي   قيمتاين كاهش 
  : گيرد قرار مي

)3(        ]2,1[ MMMaxL =      ∑∑
==

=
L

i
i

L

i
i aa

0
,5

0
,4  

  :زير بايد رد شود مدت نيز تساوي كوتاهدر قيمت نامتقارن انتقال اثبات براي 
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هاي آن  و وقفه بازاريابيها، مجموع ضرايب افزايش هزينة  هاي بازاريابي توسط واسطه براي آزمون انتقال متقارن هزينه
  :دوشمياين آزمون به صورت زير بيان . هاي آن باشد وقفهو  بازاريابيبايد برابر مجموع ضرايب كاهش هزينة 
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هاي  توليد و هزينه، دامداري، فروشي خرده ها در سطوح قيمت، آمار مطالعهبراي برآورد الگوي تجربي  هاي مورد نياز داده
و شركت  اي اقتصادي معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزيه دفتر بررسي از مجموعة اسناد موجود دركه است  شيربازاريابي 

هاي  هاي شاخص قيمت آمارنامه فراوري لبنيات از ةهمچنين شاخص هزين. شده استسهامي پشتيباني امور دام كشور استخراج 
هاي سالوهش دورة پژ. استخراج شده است -توسط مركز آمار ايران در پايان هر سال منتشر مي شودكه - صنعت ةتوليدكنند

  . شده استبرآورد  SHAZAMافزاري  در بستة نرمحاشيه بازار نيز ي الگو. است 84-1379
  

  نتايج
  شرايط عرضه و تقاضا در بازار شير ايران -1

بر اساس آمار ارائه شده . استشير كشور  ةكنند منبع تأمين ترين مهمدر توليد شير، سهم درصد  80گاو با بيش از : توليد -1-1
هزار  4145با روندي صعودي از  1371-83توليد شير در طول دورة ) 1384(معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي  از سوي

 99كيلوگرم به بيش از  73طي اين دوره با وجود رشد جمعيت، مصرف سرانة شير از . هزار تن رسيده است 6720تن به حدود 
توليد  رشدبه طوري كه ، تهداشافزايش چشمگيري  شير ةتوليد سران ست كهدليل اين افزايش اين ا. كيلوگرم افزايش يافته است

   .است بودهدرصد  29شير حدود  ةسران
به تدريج  70 ة، در دهواحدهاي دامداري ةهاي حمايتي و ترويجي و توسع اجراي برنامه ةدر نتيج :واردات و صادرات -1-2
كمتر از شير صادرات  1371-81هاي  در سال .كاهش يافتوالت حصاين مواردات  وافزايش  محصوالت داميصادرات  مقدار

درصد  100ضريب خوداتكايي در توليد شير به  1381در سال  .گيرد صورت نمي شيرو در حال حاضر واردات  واردات بوده
ليد، سطح هاي تو ها، هزينه به طور كلي با وضعيت فعلي قيمت). هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي، آمار سال(رسيده است 

پاسخگوي تقاضاي داخلي است و وابستگي به بازارهاي  كم و بيشكنندگان و جمعيت كشور، توليدات داخلي  درآمد مصرف
  . خارجي وجود ندارد

 69خوراك دام با  1384كنندگان و توليدكنندگان در سال  بر اساس محاسبات سازمان حمايت از مصرف: هاي توليد هزينه -1-3
، به و عرضه علوفه وجود ريسك و فصلي بودن توليد. هاي توليد شير دارد اي را در ميان نهاده هم هزينهدرصد، بيشترين س

ها نيز به طور مستقيم بر مقدار توليد و در نتيجه قيمت شير اثر  اين نوسان. شود ها منجر مي هاي توليد و قيمت اين نهاده نوسان
   .گذارد مي

هاي خوراكي خانوار شهري و  شير در كل هزينه  ةهزيندهد كه سهم نشان مي) 1384(ايران  آمار مركز آمار: شرايط تقاضا -1-4
و در حدود چهار هايي داشته اما در سال پاياني دوره نسبت به ابتداي دوره تغييري نكرده نوسان 1372-83هاي  روستايي در سال

و افزايش در  ها تورم قيمتدو عامل  حاصل شير، شده براي صرف  ةهزينافزايش چشمگير . هاي خوراكي استدرصد هزينه
بيش از  1371-83مصرف سرانة شير در دورة ) 1384(شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور بر اساس آمار . شير استمصرف 

كنندگان به صورت  هاي حمايتي از مصرف سياست. كيلوگرم رسيده است 100به مرز  1383درصد رشد داشته و در سال  25
ترين  هاي توليدي در كشور، مهم هاي اخير و همچنين افزايش ظرفيت اي و اجراي برنامة شير مدارس در سال يع شير يارانهتوز

  .اند عوامل اثرگذار بر افزايش مصرف سرانة شير بوده
عزيزان، ( استناپذير و ضروري  دهد كه اين كاال، كااليي كشش برآوردهاي كشش قيمتي و درآمدي شير نشان مي

غذايي در سبد غذايي خانوار ايراني از اهميت  ةضرورت مصرف و نداشتن جانشين، اين ماد دليلبه . )1384و سروري،  1384
  . است اي برخوردار ويژه



 

  ساختار بازار -2
) 1381(و صنايع شير ايران ) 1381(، مركز آمار ايران، )1381(سازمان دامپزشكي كشور شده از سوي  بر اساس آمار ارائه

 3100همچنين به طور متوسط در مقابل هر . استلبنيات  هاي برابر ظرفيت كارخانه 5/1بيش از م شير توليدي در كشور حج
لبنيات كشور در هفت  هاي كارخانهدرصد ظرفيت  64بيش از . گاوداري، يك كارخانه بزرگ يا كوچك لبنيات وجود دارد

شور در اين درصد شير ك 52در حالي كه  ،شرقي، اصفهان و فارس قرار دارداستان تهران، خراسان، همدان، مازندران، آذربايجان 
هاي خراسان، لرستان، اصفهان،  آوري شير كشور در استان درصد تعداد و ظرفيت مراكز جمع 63بيش از . دشو ها توليد مي استان

درصد شير  46هاي مذكور فقط  ه استاندر حالي ك ،وبختياري، فارس، گلستان و زنجان قرار دارد مازندران، مركزي، چهارمحال
هاي موجود صنايع  كه ظرفيت دهدميي اين كاال نشان فراورتوليد شير و ظرفيت صنايع  قدارم ةمقايس. كنند كشور را توليد مي

. دنيستناسبي در مراكز توليد شير كشور برخوردار نتاز پراكنش م و محدود است ،ي شير در كشور نسبت به شير توليدشدهفراور
در سطح كشور، به نظر  ها كارخانهلبنيات و پراكنش نامناسب اين  هاي كارخانهدر مقابل   تعداد زياد دامداريبنابراين به دليل 

گذاري كاال  قدرت بازاري خود براي قيمتلبنيات از  هاي كارخانهو  استساختار غيررقابتي داراي رسد كه بازار شير خام،  مي
اما به دليل تعداد كم  ،دهد گذاري اين كاال، دامداران را مورد حمايت قرار مي دولت با مداخله در قيمتالبته . نندك مياستفاده 

لبنيات وجود دارد، سياست خريد تضميني اين كاال در عمل با  هاي كارخانهآوري شير و تمركز آنها در مناطقي كه  مراكز جمع
رسد و به طور  خام توليدشده در كشور در بازار آزاد به فروش مي درصد از شير 60در حدود رو  است، از اينمشكل مواجه 

  . دشو فروشي مي فروشي و خرده ي عمدهمستقيم وارد بازارها
تمركز در داخل . اند كوچك در ايران به فعاليت دائم يا فصلي مشغول ةكارخان 290بزرگ و  ةكارخان 50اكنون حدود  هم

 50از . هاي موجود در اختيار شركت سهامي صنايع شير ايران است درصد ظرفيت 50 صنعت فراوري شير، زياد بوده و در حدود
بيشترين تعداد و بيشترين ظرفيت . ها اختصاص دارد درصد به تعداد محدودي از كارخانه 28درصد ظرفيت باقيمانده نيز بيش از 

مربوط به بنيادها و كمترين ظرفيت ) احدو 4(كمترين تعداد . استهاي سهامي خاص  در مالكيت شركت ،اسمي براي جذب شير
در حدود  ،سهامي عام هاي كارخانهو  ها متعلق به بانك هاي كارخانهسهم . اختصاص داردبه واحدهاي تعاوني ) درصد از كل 3(

ون تن ميلي 4بدون استفاده است و با وجود نزديك به  هاي لبنيات،كارخانهسوم ظرفيت اسمي  بيش از يك. درصد است 2كمتر از 
درصد از مصرف  30فقط با توجه به آنكه . شود ها، فراوري مي درصد شير كشور در اين كارخانه 40ظرفيت صنعتي، كمتر از 

با استفاده از توانند ميگيرد، اين تعداد محدود كارخانه  كنندگان قرار مي اي در اختيار مصرف شير كشور با قيمت يارانه سرانة
درصد شير خام به بازار، لزوم توجه به  60ورود . گذارندب توليد محصوالت لبني تأثير  قدارها و م قدرت بازاري خود بر قيمت

در كل كشور  ،)1381(آمار مركز آمار ايران مطابق . دكن شير و محصوالت لبني را آشكار ميهاي  فروشي ها و خرده فروشي عمده
بنابراين در . فروشي كاالهاي لبني وجود دارد خرده 28دامداري و  71فروشي كاالهاي لبني،  به طور متوسط در مقابل هر عمده

فروشان از قدرت بازاري  فروشان در مقابل دامداران و خرده ي و عمدهفراوري شده، صنايع فراوربازار آزاد شير خام و 
  .ها اثر بگذارند انتقال قيمت گذاري و يا چگونگي توانند بر قيمت يو م ندبرخوردار

  اررفتار باز - 3
بررسي  كننده برسد، تا به دست مصرف كند هاي بازاريابي و مسيرهايي كه كاال طي مي فعاليت ،براي تحليل رفتار بازار

اين . گيرد ها در دو مسير بازاررساني قرار مي شده در دامداري گذاري شير، كاالي توليد دولت در قيمت  ةبه دليل مداخل. دشو مي
شده از سوي دولت، به  ، دامداران شير توليدي خود را به قيمت تعييناول در مسير. اده شده استنشان د ،)1(مسيرها در نمودار 



 

ي، به فراورپس از و  دشو لبنيات حمل مي هاي كارخانهآوري به  شير خام از مراكز جمع. دهند آوري شير تحويل مي مراكز جمع
اي و  بخشي از آن به قيمت يارانه شود كه ها منتقل مي فروشي هفروشي و مراكز پخش كاالهاي لبني و سپس به خرد بازارهاي عمده

در اين مسير، دامداران ممكن است شير را به طور مستقيم به . رسد ميكننده  اي به دست مصرف بخشي ديگر به قيمت غيريارانه
هاي  هزينهوجود ر اين مسير به دليل د. منتقل كنند ها كارخانهاين آوري و   واسطه، به مراكز جمع باتحويل دهند و يا  ها كارخانه
بر . استتر يشب، كنندگان، از قيمت شير خام در مسير دوم اي براي مصرف غيريارانه شيربندي، به طور معمول قيمت  ي و بستهفراور

 .رسد كنندگان مي هاي كشور از اين مسير به دست مصرف درصد شير توليدشده در دامداري 40اساس آمار موجود، در حدود 
اما . كنند آوري شير تأمين مي هاي صنعتي و مراكز جمع ، به طور معمول، شير مورد نياز را از دامداريلبنيات بزرگ هاي كارخانه

  .گيرد ن روستايي صورت ميها و يا عامال كوچك، توسط واسطه هاي كارخانهتأمين شير 
فروشند و  فروشان به قيمت بازار آزاد مي و يا خرده فروشان شير خام را به طور مستقيم به عمده ،در مسير دوم، دامداران

اين مسير بيشتر در مناطقي از كشور كه . رسد كنندگان مي اي به دست مصرف نشده و به قيمت غيريارانه يفراوركاال به شكل 
درصد شير  60ز دهد كه بيش ا ها نشان مي بررسي. شود طي مي ،لبنيات وجود ندارند هاي كارخانهآوري شير و يا  مراكز جمع

  .رسد كنندگان نهايي مي توليدي كشور از اين مسير به مصرف
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شير عملكرد بازار -4
هاي دولت و مشكالت صنعت مورد بررسي قرار  بازار، سياست ةها و حاشي ، روند قيمتدر عملكرد بازار به طور معمول

  . گيرد مي
ميانگين قيمت شير در دورة  )هاي مختلفسال(سهامي پشتيباني امور دام كشور  بر اساس آمار شركت: ها روند قيمت -4-1
درصد  5/12به طور متوسط قيمت شير در دامداري ساالنه . درصد رشد داشته است 75، پيوسته افزايش يافته و بيش از 84-1379

فروشيبازار عمده
 شير خام

 آوري شيرمراكز جمع

 هاي لبنياتكارخانه

فروشي شير فرآوري شده بازار عمده

 طهواس

 توليد شير خام

فروشي شير فرآوري شده بازار خرده

شير خام در
 فروشيعمده

فروشيدهخربازار
 شير خام

شير خام در
 فروشيخرده

 كنندة شيرمصرف

  ساختار بازار در صنعت شير ايران)1(نمودار



 

ترين علت اين موضوع نيز  مهم. بوده است بنابراين متوسط نرخ رشد قيمت شير در دامداري از نرخ تورم كمتر. رشد يافته است
به طور كلي در اين . كنندگان است كنترل قيمت شير از سوي دولت با تعيين قيمت پايه براي اين كاال و تخصيص يارانه به مصرف

 9/6كه  1383-84هاي  درصد و كمترين آن مربوط به سال 1/17، 1382و  1381هاي  دوره، بيشترين رشد قيمت شير بين سال
- 81هاي  ها از نرخ رشد منفي در سال دهد كه قيمت اين نهاده هاي توليد شير نشان مي بررسي روند قيمت نهاده. درصد بوده است

  .رسيده است 1381-82هاي  درصدي در سال 23به نرخ رشد بيش از  1380
بنابراين رشد قيمت . درصد رشد داشته است 7/62فروشي شير در طي دورة مورد بررسي در حدود  ميانگين قيمت خرده

فروشي هر كاال به طور  اما با توجه به اينكه سطح قيمت خرده. فروشي آن بيشتر بوده است داري از رشد قيمت خردهدامشير در 
فروشي آن نشان  داري و خردهدامهاي شير در  رو مقايسة افزايش قيمت ز اينمعمول، از سطح قيمت توليدكننده باالتر است ا

ها در سطوح توليدكننده  به طور كلي رشد قيمت. هاي اخير، حاشية بازار اين كاال كم و بيش ثابت بوده است دهد كه در سال مي
فروشي شير در  سة ميانگين قيمت خردهمقاي. اند ، اختالف زيادي نداشته1380-81هاي  جز سال كنندة اين كاال به و مصرف

درصد بوده  4/19و  1381-82هاي  فروشي اين كاال مربوط به سال دهد كه بيشترين رشد قيمت خرده هاي مختلف نشان مي سال
هاي  به طور كلي سياست. بوده است 1380-81هاي  درصد و مربوط به سال 1/2فروشي شير،  كمترين رشد قيمت خرده. است

كنندگان اين كاال را دربر داشته است، مانع از نوسانات قابل توجه در قيمت  ايت همزمان از توليدكنندگان و مصرفدولت كه حم
دهد كه نرخ رشد قيمت  فروشي با نرخ تورم نشان مي مقايسة متوسط نرخ رشد قيمت خرده. و بازار اين كاال شده است

  . ستفروشي شير با نرخ تورم كم و بيش هماهنگ بوده ا خرده
اين تفاوت دو دليل مهم دارد، نخست، قيمت شير در . ها ندارد در بازار شير، تغييرات فصلي، اثر چنداني بر روند قيمت

فروشي اين كاال، تحت تأثير قيمت  همچنين قيمت خرده. پذيرد تأثير ميتعيين شده از سوي دولت داري، از قيمت پايه دام
هاي سال چندان وابسته نيست، همچنين توليد شير نيز تحت تأثير  به فصلرده هاي آن و فراوشير مصرف دوم، . اي است يارانه

  . در طي سال، محدود استو در نتيجه، قيمت شير بنابراين نوسانات عرضه و تقاضا . شديد تغييرات فصلي قرار ندارد
فروشي شير و قيمت  هاي ماهانة قيمت خرده با استفاده از داده 1379-84ازار شير براي دورة حاشية ب: بازار  روند حاشيه -4-2

رشدي كمتر از دو درصد را نشان  1384و  1379هاي  مقايسة ميانگين حاشية بازار در سال. است  شير در دامداري محاسبه شده
مقايسه نرخ تورم . رسد مداخلة دولت در بازار شير، افزون بر قيمت اين كاال بر حاشية بازار نيز اثر گذاشته است به نظر مي. دهد مي

دهد كه به طور متوسط نرخ رشد حاشية بازار شير از نرخ  با نرخ رشد ساالنه حاشية بازار شير در طي دوره مورد بررسي نشان مي
  . باشد تورم كمتر بوده است كه نشان دهنده كاهش سود واقعي عوامل بازاريابي اين كاال مي

شير به توليد و وابستگي قيمت و توليد : و فراوري شير عبارتند از يدمشكالت تول ترين مهم: شير مشكالت بازار -4-3
حدود دوسوم شير در نبودن نژاد مناسب گاو شيري در كشور، توليد  ،بودن ضريب تبديل خوراك به محصول زيادعرضه علوفه، 
كمبود مراكز  ،محصول رينگهدابندي مناسب و رعايت نكردن استانداردهاي الزم براي  بندي و بسته عدم درجه ،بخش سنتي

هاي جديد در صنعت شير و عدم برخورد قاطع با  يفناوراستفاده از  آوري شير نسبت به شير توليدشده در كشور، عدم جمع
   .كنندگان غيرمجاز و بدون مجوز يفراور

افراد جامعه و  ةهاي آن در الگوي تغذي فراوردهبا توجه به اهميت مصرف شير و : هاي دولت در بازار شير سياست -4-4
 ،هاي لبني فراوردهحمايتي براي افزايش توليد و مصرف شير و  گوناگونهاي  سياست  توليد و اشتغال بخش كشاورزي، دولت

تعيين قيمت پايه براي شير، پرداخت يارانه : ها از زمان پيروزي انقالب تاكنون عبارتند از اين سياست ترين مهم. ده استكراتخاذ 
كنندگان و اجراي برنامه شير  وري شير، پرداخت يارانه به مصرفادام، پرداخت يارانه به صنايع فر ةدامي و حق بيمهاي  به نهاده



 

كنندگان شير،  پرداخت يارانه به مصرفاز جمله اينكه . عمل با مشكالتي مواجه بوده است در ها سياستاين اجراي البته  .مدارس
درآمد، درآمد و پر كمهاي  شكاف مصرف بين گروه و نداشتهدرآمد جامعه  كم يهاافزايش مصرف شير قشر درموفقيت زيادي 

دليل  آوري شير به از ديگر مشكالت موجود، عدم جذب شير توليدي دامداران توسط مراكز جمع. تغيير محسوسي نداشته است
  . كافي نبودن اين مراكز و پراكنش نامتناسب آنهاست

  
  شپژوهبرآورد الگوي اقتصادسنجي  -5

  . نشان داده شده است )1(بازار شير در جدول  حاشيةبرآورد الگوي نتايج 
  

  بازار شير حاشيةالگوي  )1( جدول
  بازار شير حاشية: متغير وابسته

  داري سطح معني  ضريب  نام متغير
  دار در سطح يك درصد معني  36/215 عرض از مبدأ

  معني بي  13/0 توليدقدارم
  دار در سطح يك درصد معني  - 24/0 افزايش در قيمت سر مزرعه

  دار در سطح يك درصد معني  - 15/0 افزايش در قيمت سر مزرعه با يك وقفه
  دار در سطح يك درصد معني  - 04/0 افزايش در قيمت سر مزرعه با دو وقفه

  معني بي  - 38/0 كاهش در قيمت سر مزرعه
  درصد 10 دار در سطح معني  68/0 وري لبنياتاافزايش در شاخص هزينه فر
  معني بي  - 51/0 وري لبنياتاكاهش در شاخص هزينه فر

  2R  93/0ضريب تعيين 
  7/1 واتسون-دوربين

  شود پذيرفته مي آزمون شرط الزم براي تقارن انتقال قيمت
  شود پذيرفته مي آزمون شرط كافي براي تقارن انتقال قيمت

  شود رد مي ازاريابيهاي بآزمون تقارن انتقال هزينه

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
  

د اما به دليل وجود مشكل خودهمبستگي شبه روش حداقل مربعات معمولي برآورد  نخستبازار شير  حاشيةالگوي 
داري ضرايب برآورد شده و  سطوح معني. دش از روش حداقل مربعات تعميم يافته براي برآورد مجدد الگو استفادهاجزاي اخالل 

هاي آكائيك  آماره. دهند خوبي توضيح مي بازار شير را به حاشيةدهند كه متغيرهاي توضيحي الگو، تغييرات  نشان مي 2Rه آمار
در بخش . استدار  بازار شير معني حاشيةداري بر دامدر هاي قيمت شير  و شوارتز نشان داد كه اثر دو وقفه اول و دوم افزايش

آزمون پايايي نيز . بازار شير از روند خاصي پيروي نكرده است حاشيةبازار، مشاهده شد كه  حاشيةهاي آماري  بررسي ويژگي
  . يستدار ن نشان داد كه وجود روند زماني در رفتار اين متغير در طي زمان، از نظر آماري معني

دامداري در دوره در قيمت شير   افزايش بازار شير، حاشيةدهد كه مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر  نشان مي )1(جدول 
دامداري و كاهش در كاهش در قيمت شير . باشند وري لبنيات مياهاي فر جاري و در دو دوره قبل و افزايش در شاخص هزينه



 

در اين . نيستدار  بازار اين كاال اثر دارد اما اين تأثير از نظر آماري معني حاشيةوري لبنيات نيز اگرچه بر اهاي فر در شاخص هزينه
  .توليد شير و افزايش در شاخص هزينه بازاريابي، عالمت منفي دارند قدارجز ضريب متغيرهاي م ه متغيرها بههمالگو ضريب 

دامداري، در دهد كه هرگونه تغيير در قيمت شير  دامداري نشان ميدر قيمت شير   و كاهش  ضرايب متغيرهاي افزايش
بازار اين كاال  حاشيةدامداري بر در قيمت شير   و كاهش  البته در مجموع اثر افزايش. دهد يبازار اين كاال را كاهش م حاشية

دهند كه شرايط الزم و كافي براي انتقال متقارن قيمت در بازار شير ايران  هاي انتقال قيمت نيز نشان مي آزمون. يكسان بوده است
فروشي  دامداري به قيمت خردهدر قيمت شير   و كاهش  قال نامتقارن افزايشبنابراين عوامل بازاريابي شير از انت. شود پذيرفته مي

  . اند هاي بازاريابي خود بهره نبرده بازار و سود فعاليت حاشيةاين كاال براي افزايش 
هاي بازاريابي بر  هزينه  دهد كه اثر كاهش وري لبنيات نشان ميافر  ضرايب متغيرهاي افزايش و كاهش در شاخص هزينه

دهد كه ضرايب متغيرهاي  هاي بازاريابي نيز نشان مي آزمون تقارن در انتقال هزينه. نيستدار  بازار شير از نظر آماري معني اشيةح
 با ،هاي بازاريابي شير از نظر آماري با يكديگر برابر نيستند و درنتيجه، عوامل بازاريابي شير كاهش و افزايش در شاخص هزينه

با . كنند دهند و منافعي كسب مي بازار را افزايش مي حاشيةفروشي اين كاال،  هاي بازاريابي به قيمت خرده هانتقال نامتقارن هزين
د و شو وري ميااز شير خام توليد شده در كشور از طريق كارخانجات لبنيات، فر) درصد 40در حدود (بخشي  فقطتوجه به اينكه 

د، به شو رت شير خام وارد شبكه توزيع ميهاي بازاريابي اين كاال و به صو از ديگر كانال) درصد 60در حدود (بخش ديگر آن 
وري لبنيات از قدرت بازاري ناشي از موقعيت انحصاري يا انحصار چندجانبه خود در جهت ارسد كه كارخانجات فر نظر مي

ه به نظارت دولت بر قيمت لبنيات، انتقال البته با توج. برند بهره مي ،هاي بازاريابي اين كاال و كسب سود انتقال نامتقارن هزينه
كوچك بودن ضرايب برآوردي و . گذارد بازار اين كاال نمي حاشيةاي بر  وري لبنيات اثر قابل مالحظهاهاي فر نامتقارن هزينه
  . كنند داري آنها اين نكته را تأييد مي سطوح معني

ين قيمت پايه براي توليدكنندگان شير، وجود مراكز دولتي ، تعيشير ايراندهد كه در بازار   نشان مياين مطالعه نتايج 
سوم ظرفيت اسمي، موجب  اندازة يك هاي لبنيات به كنندگان و توليد كارخانه اي براي مصرف آوري شير، تعيين قيمت يارانه جمع
ها  نتقال نامتقارن قيمتا برايها با وجود داشتن موقعيت انحصاري، نتوانند از قدرت بازاري خود  كه اين كارخانهاست شده 

هاي بازاريابي بهره  استفاده كنند و از اين راه، سود خود را افزايش دهند اما از قدرت بازاري خود براي انتقال نامتقارن هزينه
البته ضرايب . كنند شدة شير لحاظ مي ها در قيمت تمام وري لبنيات را بيشتر از كاهش هزينهاهاي فر برند و افزايش هزينه مي

ها اگرچه  دهد كه افزايش اين هزينه وري لبنيات در الگوي حاشية بازار شير نشان مياهاي فر متغيرهاي كاهش و افزايش هزينه
به طوري كه هر يك واحد افزايش در  ،دهد د اما به همان نسبت، حاشية بازار را افزايش نميشو ها منتقل مي هزينه  بيشتر از كاهش

وري و بازاريابي شير، با عدم انتقال كاهش ابنابراين عوامل فر. دهد واحد افزايش مي 68/0ة بازار شير را هاي بازاريابي، حاشي هزينه
معني بودن  البته با توجه به بي. كنند دهند و سودي بيش از سود متعارف كسب مي هاي بازاريابي، حاشية بازار را افزايش مي هزينه

رود، انتقال نامتقارن  هاي لبنيات مي درصد شير توليدي كشور به كارخانه 40نكه فقط ضريب اين متغير از نظر آماري و نظر به اي
ها و حاشية بازار اين كاال نيز نشان داد  بررسي آمار قيمت. ي نداشته استندانوري لبنيات، بر حاشية بازار شير، اثر چاهاي فر هزينه

  .  ستكه در طول دورة مورد بررسي، حاشية بازار شير كاهش يافته ا
دهد كه انتقال قيمت در بازار شير ايران متقارن است، اين  اگرچه نتايج برآورد الگوي اقتصادسنجي اين پژوهش نشان مي

هاي توليدكننده  هاي كنترلي دولت بر قيمت رسد كه سياست به نظر مي. دهندة عملكرد كاراي بازار اين كاال نيست موضوع، نشان
ها در بازار اين كاال  وري و بازاريابي شير از قدرت بازاري خود و انتقال متقارن قيمتاة عوامل فركننده، مانع از استفاد و مصرف

با توجه به تمركز صنعت . شود هاي بازار اين كاال آشكار مي شده است و با حذف كنترل دولت از اين بازار، مشكالت و نارسايي



 

هاي قيمت و  رود كه نوسان انتظار ميهاي قيمتي دولت از اين بازار  ستوري لبنيات در برخي از مناطق كشور، با حذف سياافر
اي براي كاهش  در صورت پديد آمدن اين مشكالت، بايد چاره. وجود آيد به ازار در صنعت شير كشوررشد فزايندة حاشية ب

بنابراين با توجه به طرح . ده شودوري و بازاريابي شير از قدرت بازاري خود انديشيااستفادة عوامل فر هاي قيمتي و يا سوء نوسان
هاي قيمتي دولت از اين بازار، بايد با رفع  هاي دولت، پيش از حذف سياست ها و برنامه مسألة حذف يارانة شير در سياست

 دست اندركارانهاي حضور مؤثر توليدكنندگان شير را در بازار اين كاال فراهم و  هاي موجود در اين صنعت، زمينه نارسايي
  . را براي فعاليت در يك بازار كارآمد توانمند ساخت -وري لبنياتاهاي فر دامداران و كارخانه–ت شير كشور صنع
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Abstract 

Market structure is one of the most important factors that affect the price transmission  of the 
agricultural products. In this study, the structure of the Iranian milk market has analyzed by 
structure-conduct-performance approach and with respect to the milk market structure, a model has 
developed for analyzing price transmission and its effect on milk marketing margin. In this study, 
the data of 1379-84 period wa used.  

Results of investigation of Iranian milk market show that milk has considerable share in 
consumers’ food bundle and its per capita production and consumption have increased  in last years. 
Comparison of milk production with tha capacity of milk processing shows that tha capacity of milk 
processing is very low. Also, the distributioan of the gathering centers for milk and available 
processing industries is imbalance. Results also show that the marketing cost increases transmit to 
the retail prices with stronger effects in comparison with marketing cost decreases. But price 
transmission is symmetric. For the reason of asymmetric marketing cost transmission in Iranian 
milk market, marketing orders gain profit.  
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