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چکیده
هزینه نسبتاً باالی تولید شیر ضرورت و اهمیت توجه تولیدکنندگان و سیاستگذاران را در جهت کاهش قیمت تمام شده
آن از طریق کاهش هزینهها نمایان میکند .چنین امری مستلزم آگاهی کامل از ساختار تکنولوژی تولید این محصول
میباشد .در مطالعه حاضر ،ساختار تولید گاوداریهای تولیدکننده شیر در شهرستان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته
است .برای این منظور با استفاده از تئوری دوگان ،تابع هزینه ترانسلوگ و معادالت سهم عوامل در قالب یک سیستم
معادالت به ظاهر نامرتبط تکراری به طور همزمان تخمین زده شد .نتایج نشان داد که تولید شیر در منطقه و دوره مورد
بررسی دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس میباشد .مقادیر عددی مربوط به کششهای خودقیمتی نیز بیانگر
کششناپذیری تقاضای تمامی نهاده ها در برابر تغییر قیمت آنها است که در این میان کشش قیمتی تقاضای خوراک دام
از همه کوچکتر است .همچنین براساس یافتههای تحقیق کشش متقاطع خوراک دام در برابر تغییر قیمت سایر نهادهها
کمتر از کشش متقاطع سایر نهادههاست .بدین ترتیب پیشنهاد میشود تمهیداتی اتخاذ گردد که واحدهای گاوداری با
افزایش متناسب نهادههای تولید ،مقدار شیر تولیدی را افزایش دهند و از مزایای افزایش مقیاس در راستای اقتصادیتر
نمودن تولید شیر استفاده نمایند.
واژههای کلیدی :اصفهان ،تابع هزینه ترانسلوگ ،ساختار تولید ،صرفههای مقیاس ،کشش جانشینی آلن ،صنعت گاوداری
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Abstract
Relatively high cost of milk production appears the necessity and importance of producers and
policy makers' attention in order to reduce the production cost. It would require full knowledge of
the structure of production technology. The present study analyzed the production structure of milkproducing farms of Isfahan. To this end, the Translog cost function and derived cost share equations
estimated in a system of equations by iterative seemingly unrelated regression using the theory of
duality. The results showed that the milk production has increasing returns to scale. Magnitudes of
own price elasticity of inputs also indicate that they are inelastic. However, the own price elasticity
of animal feed is the smallest. Also, the cross elasticity of animal feed against the change of other
input prices is lower than other ones. Finally, it is recommended that the milk-producing farms can
increase milk production by increasing the amount of inputs proportionally. In other words, they
can use advantages of increasing returns to scale in order to more economical production.
Key words: Allen's substitution elasticity, Cattle industry, Economies of scale, Isfahan, Production
structure, Translog cost function

میان اهمیت شیر گاو در کل شیر تولید شده به مراتب

مقدمه

بیشتر از سایر دامهای شیری است (شیرزاد کبریایی و

میزان مصرف سرانه شیر به عنوان پایه سایر

.)4831 زیبایی

فرآوردههای لبنی از فاکتورهای مهم توسعهیافتگی یک

 درصد ارزش افزوده بخش72 صنعت دامپروری ایران

 البته گذشته از.کشور در زمینه بهداشت و تغذیه میباشد

کشاورزی را به خود اختصاص داده و از این رو جایگاه

اینکه فرهنگ عمومی مردم یک کشور در میزان مصرف

ویژه ای در رشد اقتصادی بخش کشاورزی داراست

 میزان تولید شیر و هزینه،سرانه لبنیات تأثیر بسزایی دارد

) و گاوداریهای4833 (شهبازی گیگاسری و همکاران

تمام شده تولید نیز بالشک نقش مهمی در این زمینه ایفا

.تولیدکننده شیر یکی از زیربخشهای اساسی آن است

 تولید شیر نیز در ایران مانند هر فعالیت اقتصادی.مینماید

تعداد واحدهای گاوداری تولیدکننده شیر کشور در سال

دیگر در روند رشد و توسعه با مشکالت و عوامل

 واحد4111  واحد بوده که بالغ بر45514  برابر با،4831

 هزینههای زیاد،بازدارندهای از قبیل کمبود مواد اولیه

آن متعلق به استان اصفهان میباشد که بعد از استان

تولید و پایین بودن قیمت شیر از هزینه تمام شده آن

.خراسان رضوی رتبه دوم کشوری را دارا میباشد

 با توجه به اهمیت شیر و فرآوردههای.روبرو بوده است

گاوداریهای فعال استان اصفهان در سه ماهه اول سال

آن در سبد غذایی خانوارها و با عنایت به رشد جمعیت و

 تن شیر تولید کردهاند و میزان466862  به میزان4831

 لزوم حل مشکالت این،افزایش تقاضا برای این محصول

 هزار تن میرسد311 تولید ساالنه این استان به بیش از

 در این.رشته فعالیت اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند
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که در این مورد هم بعد از استان تهران مقام دوم کشور را

به مقیاس را با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ در صنایع

داراست .نظر به قابلیت باالی استان در تولید شیر ،مازاد

شیر در  5ایالت شمال شرقی آمریکا مطالعه کردند،

تولید آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر گردیده

بررسی آنها نشان داد که در فاصله زمانی سالهای -34

است (مرکز آمار ایران .)4831

 ،4162کشش مقیاس در صنایع شیر  1/13بوده لذا بازده

هزینه نسبتاً باالی تولید شیر با توجه به قیمت کم این

نزولی نسبت به مقیاس داشتهاند .بدین معنی که واحدهای

فرآورده توجه تولیدکنندگان و برنامهریزان را در جهت

کوچکتر دامداری نسبت به واحدهای بزرگتر بازدهای

کاهش قیمت تمام شده از طریق کاهش هزینهها می طلبد.

بیشتری ایجاد کردهاند .کارودا ( )4132ساختار تولید بخش

چنین امری مستلزم آگاهی کامل از ساختار تکنولوژی

کشاورزی ژاپن را بوسیله برآورد کششهای قیمتی و

تولید این محصول بهویژه چگونگی اقتصاد مقیاس

جانشینی عوامل تولید با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ

میباشد .پاسخ به سؤاالتی از قبیل اینکه آیا در این صنعت

بررسی کرد .نتایج نشان داد که کششهای قیمتی تقاضا

صرفههای ناشی از مقیاس وجود دارد یا نه ،به عبارت

برای تمام نهادههای تولید ،به جز نهاده سایر عوامل دارای

دیگر آیا با افزایش میزان تولید میتوان هزینههای تولید را

قدرمطلق کمتر از یک است و این امر گویای حساس نبودن

کاهش داد یا نه ،مقدار حساسیت تقاضای نهادهها به قیمت

تقاضای این نهادهها است .همچنین برابر یافتههای تحقیق

چه میزان است و چه میزان امکان جایگزینی بین نهادهها

پیشرفت تکنولوژیکی و بیوشیمیایی در کشاورزی ژاپن

وجود دارد ،میتواند اطالعات زیادی راجع به تکنولوژی

پس از جنگ جهانی ،نقش مهمی در کاهش استفاده از

تولید این محصول در اختیار تولیدکنندگان و سیاستگذاران

نیروی کار در این بخش داشته است .در مطالعه دیگری

قرار دهد تا با لحاظ کردن این معلومات در تصمیمگیریهای

تاوسند و همکاران ( )4113اندازه بهینه مزرعه و بهرهوری

خود گام مؤثر در جهت رشد و شکوفایی این صنعت

صنایع تولید آب انگور در آفریقای جنوبی را با استفاده از

بردارند (انصاری وسالمی .)4836

تابع هزینه ترانسلوگ مورد بررسی قرار دادند .نتایج

با توجه به ساختار تولید یک صنعت چنانچه در این

پژوهش حاکی از آن بود که اغلب واحدهای تولیدی آب

صنعت بنگاهایی با یک اندازه و یا سطح تولید معین دارای

انگور در طی دوره زمانی  4117-15دارای بازده ثابت

کمترین هزینه هر واحد تولید باشند و بنگاههایی با اندازه

نسبت به مقیاس بودهاند.

کوچکتر و یا بزرگتر از بنگاههای گروه اول هزینه تولید

در داخل کشور نیز شررزهای و همکراران ( )4834سراختار

بیشتری را برای هر واحد محصول متحمل شوند ،این

تولید و هزینه برنج را در استان گریالن برا اسرتفاده از یرک

صنعت دارای منحنی هزینه متوسط بلندمدت  Uشکل

تابع هزینه ترانسلوگ و با بهرهگیرری از آمارهرای مقطعری

میباشد .وجود یک منحنی با این شکل بدین معنی است که

سال  4826مورد بررسری قررار دادنرد .در ایرن مطالعره برا

بنگاهای گروه دوم با تغییر در اندازه و یا مقیاس تولید و

توجه به نقش ویژه نهاده زمین و محدودیت حاکم برر آن و

رساندن اندازه واحد تولیدی به حد اندازه بنگاههای گروه

ممکن نبودن تغییر آن در کوتاهمدت ،تابع هزینه ترانسرلوگ

اول میتوانند هزینه تولید هر واحد محصول را کاهش

در دو حالت متغیر بودن کلیه نهرادههرا (بلندمردت) و ثابرت

دهند و بر توان رقابتی خود در بازار بیافزایند (دشتی و

بررودن نهرراده زمررین (کوترراهمرردت) ،بررا اسررتفاده از روش
4

شرفا .)4833

رگرسیون بره ظراهر نرامرتبط تکرراری ) (ISURبررآورد

تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه شناسایی ساختار تولید

گردیده است .نتایج نشان داد هرم در کوتراهمردت و هرم در

محصوالت بخش کشاورزی در داخل و خارج کشور انجام

بلندمدت امکان جرایگزینی تکنیکری نهراده هرای تولیردی بره

شده است .هوک و ادالجا ( )4131تقاضای نهادهها و بازده
. Iterative Seemingly Unrelated Regression
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صررورت ضررعیو وجررود دارد .کشررشهررای خررودقیمتی و

بررسی قرار دادند .در این مطالعه برا بررازش ترابع هزینره

متقاطع قیمتی کوچکترر از یرک ،ولری عالمرت کشرشهرای

ترانسلوگ ،عوامرل مرؤثر برر هزینرههرای تولیرد واحردهای

متقاطع قیمتی بین نهادهها مثبت است .لذا انتظار میرود برا

تولیدی شامل قیمت دان ،قیمت پولت ،قیمرت نیرروی کرار و

تغییر قیمت نهاده ها امکان جانشینی بین نهادهها به صورت

مقدار تخم مرغ شناسایی و سپس با محاسبه کشش هزینره

محدود وجود داشته باشد .آنها همچنین نتیجره گرفتنرد کره

و متعاقب آن کشش مقیاس ،مشرخ

شرد کره در مجمروع

تولید برنج در گیالن در شرایطی کره بتروان مصررف کلیره

 11درصرررد واحرررردهای مررررورد مطالعررره مرررریتواننررررد

نهررادههررا از جملرره زمررین را تغییررر داد از ویژگرری بررازده

صرفهجوییهای حاصل از اندازه را تجربه کنند.

صعودی نسبت به مقیاس برخوردار است.

در این مطالعه نیز به دلیل جایگاه اصرفهان در تولیرد شریر

شرریرزاد کبریررایی و زیبررایی ( )4831کررارایی مقیرراس و

در کشور به بررسی سراختار تولیرد صرنعت گراوداری در

اقتصررادی گاوداریهررای صررنعتی تولیدکننررده شرریر اسررتان

این شهرستان پرداخته شده است .در واقع پژوهش حاضر

فارس را با استفاده از یک روش سیسرتمی مرورد بررسری

برآن است تا با بررسی پرارهای از مشخصرات تکنولروژی

قرار دادند و نشران دادنرد کره در  82/3درصرد از واحردها

تولید شیر از جمله تعیین مقدار صرفههای ناشی از مقیاس

مشکل عدم سروددهی مربروط بره ناکرارایی انردازه وجرود

در صررنعت گرراوداری و تعیررین کششررهای جانشررینی بررین

دارد .انصرراری و سررالمی ( )4836صرررفههررای ناشرری از

نهاده ها و کشش تقاضای آنهرا سیاسرتگذاران را در جهرت

مقیرراس در صررنعت پرررورش میگرروی ایررران را از طریررق

نیل به تصمیمات واقعبینانه و صحیحتر یاری نماید.

برآورد تابع هزینره ترانسرلوگ مطالعره کردنرد .یافترههرای
تحقیق بیانگر وجود خصوصیت بازده به مقیاس صرعودی

مواد و روشها

در این صنعت بوده به ایرن معنری کره برا افرزایش وسرعت

جهت شناسایی ساختار تولید صنعت گاوداری همانند

مزارع پرورش میگرو ،هزینره هرای تولیرد کراهش مرییابرد.

مطالعه حاضر می توان از تئوری دوگان 4استفاده نمود.

اشررراقی سررامانی و همکرراران ( )4832بررا بهرررهگیررری از

تئوری دوگان نشان میدهد که ساختار تولید یک صنعت

رهیافت تابع هزینه ساختار تولیرد صرنعت پررورش مراهی

میتواند هم با استفاده از تابع تولید و هم با استفاده از

قزلآال در استان چهارمحال و بختیراری را مرورد بررسری

تابع هزینه مورد مطالعه قرار گیرد .از این رو تابع هزینه

قرررار دادنررد .بررر اسرراس نتررایج ،تکنولرروژی تولیررد صررنعت

تمام اطالعات فنی را که از نظر اقتصادی حایز اهمیت

پرورش قزل آال در منطقه مورد مطالعه غیرهموتتیرک بروده

است ،دربردارد و میتواند مبنای برآورد پارامترهای تابع

و در اثر تغییر مقیاس تولید ،سهم هزینه عوامل تولید تغییر

تولید گردد (اشراقی سامانی و همکاران .)4832

مررییابررد .تکنولرروژی تولیررد ایررن محصررول کارانرردوز و

استفاده از تابع هزینه نسبت به تابع تولید دارای چندین

سرمایهاندوز بوده و سهم هزینه نهادههای غذا و بچهماهی

مزیت است ،از جمله اینکه بطور کلی توابع هزینه دارای

در اثر افزایش مقیاس تولید افزایش مییابد .همچنین برازده

فرمهای تابعی انعطافپذیرتری هستند ،بنابراین میتوانند

نسرربت برره مقیرراس در ایررن صررنعت فزاینررده مرریباشررد.

بدون اعمال محدودیت روی پارامترهای تکنولوژی تولید

کششهای جانشینی آلن حاکی از آن است که بره اسرتثنای

تصریح شوند (استیر  .)4135همچنین برآورد پارامترها با

رابطه مکملی نهاده بچهماهی برا نهرادههرای نیرروی کرار و

استفاده از روش تابع هزینه آسانتر است زیرا تابع هزینه

غذا ،رابطه میان سایر نهادهها جانشینی میباشد.

تابعی از قیمت عوامل تولید برای سطح معینی از محصول

دشررتی و شرررفا ( )4833در مطالعررهای وجررود صرررفههررای

و نه مقادیر آنها است و برای یک صنعت احتمال بیشتری

اقتصادی در مرغداریهای تخمگذار اسرتان تهرران را مرورد
. Duality theorem

1
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وجود دارد که قیمتهای نهادهها برونزا باشند .مزیت دیگر

()8

آن این است که معادالت تقاضای شرطی نهادهها به
سادگی از مشتق تابع هزینه غیرمستقیم مربوطه بدست
میآید (مارشین  .)4114به نظر میرسد که استفاده از تابع

که در آن

هزینه برای تحلیل تکنولوژی تولید مناسبتر باشد ،لذا در

از نهاده iام میباشد .سهم نهادهها توابعی از همان متغیرها

بسیاری از مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ساختار

و پارامترهای تابع هزینه میباشند .بنابراین اگر سهم

تولید ،توابع هزینه مدنظر قرار گرفتهاند .متداولترین نوع

نهادهها قابل مشاهده باشد ،معادالت مربوط به سهم هزینه

فرم تابعی مورد استفاده برای این منظور تابع هزینه

میتواند با معادله تابع هزینه در هنگام تخمین پارامترها

سهم هزینه نهاده iام و

مقدار تقاضا شده

ترانسلوگ 4میباشد (استیر  .)4135به استناد کاربرد

آمیخته شود .در عمل اغلب سهم هزینهها غیرقابل

وسیع تابع هزینه ترانسلوگ در مطالعات متعدد چه در

مشاهدهاند ،لذا پارامترها بر اساس تابع هزینه تخمین زده

داخل کشور و چه در خارج از کشور و نیز با عنایت به

میشوند (مارشین  .)4114اضافه کردن معادالت سهم به

سازگاری بیشتر آن با دادههای پژوهش حاضر نهایتاً از

تابع هزینه ترانسلوگ ،مشکل درجه آزادی را به حداقل

این فرم تابعی بهره گرفته شد و لذا فقط به معرفی این

رسانده و کارایی تخمین مدل را باال میبرد .پارامترهای

تابع اکتفا میشود.

معادالت سهم هزینه زیرمجموعهای از پارامترهای تابع

با استفاده از تئوری دوگان ،تابع هزینه ترانسلوگ بوسیله

هزینه ترانسلوگ میباشند و تخمین این سیستم معادالت

بسط مرتبه دوم لگاریتمی سری تیلور تابع هزینه زیر

به برآوردهای کاراتری نسبت به حالت تخمین تابع هزینه

بدست میآید:

به تنهایی منجر خواهد گردید (دیلچند و پاگت .)7111

()4

برای اینکه تابع هزینه ترانسلوگ (فرم ریاضی) دارای

که  Cهزینه کل و  Qمیزان محصول تولیدی و  Pقیمت

ویژگی خوشرفتاری باشد ،بایستی محدودیتهای همگنی،1

نهادههاست (دیلچند و پاگت .)7111 ،با توجه به مطالب ذکر

یکنواختی 5و مقعر بودن 6را دارا باشد .همگنی یعنی همگن

شده تابع هزینه ترانسلوگ بدون در نظر گرفتن محدودیت

درجه یک بودن نسبت به قیمت نهادهها که با تحمیل

و در حالت تکمحصولی به صورت رابطه  7خواهد بود

محدودیتهای تقارن 2بر

(باندا و وردیوگو :)7112

صورت روابط  1بیان گردد (سریوستاوا و ماتور :)7144

شرط همگنی میتواند به

()1

از آنجا که تئوری دوگان نیاز دارد که تابع هزینه همگن
خطی از درجه یک نسبت به قیمت نهادهها باشد شرایط

()7
که در آن ،C

و  Qهمان تعریو قبلی را دارند N ،تعداد

نهادهها و

پارامترهای مدل

میباشند .توابع سهم هزینه نهادهها با استفاده از لم
شپارد 7و تئوری پوش 8و بر اساس حداقلسازی هزینه ،بر
اساس رابطه  8بدست میآیند:

فوق بایستی قبل از تخمین به تابع هزینه اعمال گردد
(دیلچند و پاگت .)7111
کششهای جانشینی آلن اوزاوا و کششهای قیمتی
تقاضای نهادهها در تابع ترانسلوگ با استفاده از
3

. Envelope theorem
. Homogeneity
5
. Monotonicity
6
. Concavity
7
. Symmetric
4

. Translog cost function
. Shepherd's lemma

1
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پارامترهای برآوردشده و سهم هزینههای برازش شده از

با توجه به روابط باال میتوان بیان کرد که اگر  EC<1یا

روابط  5بدست میآیند:

SE>1باشد ،بازده صعودی نسبت به مقیاس وجود دارد

()5

(صرفهجوییهای مقیاس) .اگر  EC=1یا  SE=1باشد،

کشش جانشینی مثبت بین نهادههای تولید به مفهوم
جانشینی این نهادهها و کشش جانشینی منفی بیانگر رابطه
مکملی بین نهادههاست .برندت و وود ( )4125نشان دادند
که در تابع هزینه ترانسلوگ ،کششهای خودقیمتی
متقاطع

و

تقاضا با کششهای جانشینی آلن مرتبط بوده

و با استفاده از روابط  6قابل محاسبهاند:

بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد .اگر  EC>1یا
 SE<1باشد ،بازده نزولی نسبت به مقیاس وجود دارد
(عدم صرفهجوییهای مقیاس) (دیلچند و پاگت .)7111
از آنجا که متغیرهای مستقل معادالت تقاضای نهادهها
یکسان میباشند ،بنابراین مجموع تمامی متغیرهایی که در
مدل وارد نشدهاند ،در جمالت اخالل ظاهر شده و بین این
جمالت همبستگی ایجاد خواهد شد .همچنین نظر به اینکه

()6
با حذف تابع سهم نهاده حذف شده از سیستم ،الگوی
مورد برآورد به صورت روابط  2در میآید:

جمع سهم هزینه نهادههای تولید برای هر مشاهده برابر
یک است ،اگر سمت چپ معادالت تقاضا را با هم جمع کنیم
این جمع باید برابر یک شود و در نتیجه جمع جمالت اخالل

()2
سپس پارامترهای مربوط به معادله حذف شده برحسب
سایر پارامترها محاسبه میشود (اشراقی سامانی و
همکاران .)4832
تابع هزینه برآورد شده مبنای محاسبه کشش هزینه و
صرفههای مقیاس خواهد بود .مشتقگیری از تابع هزینه
نسبت به مقدار محصول اندازه کشش هزینه ) (ECرا
بدست میدهد که در رابطه با تابع هزینه تکمحصولی به
صورت رابطه  3خواهد بود:

مربوط به معادالت سهم تقاضای نهادهها نیز برای هر یک
از مشاهدات باید برابر صفر باشد .بنابراین یکی از
روشهای مناسب برآورد سیستم معادالت یاد شده ،روش
سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط تکراری منسوب به زلنر
( )4167است (کارودا  .)4132در این روش تابع هزینه
ترانسلوگ به صورت همزمان با معادالت سهم هزینه
تخمین زده میشود .معادالت سهم هزینه همانطور که در
ادبیات اقتصاد مقیاس هم متداول است از لم شپارد حاصل
میشوند .بایستی محدودیتهای تقارن و همگنی خطی را

()3
از آنجا که بازده نسبت به مقیاس ) (RTSبا کشش هزینه
رابطه عکس دارد ،لذا میتوان نوشت:

قبل از تخمین اعمال نمود .شرط تقارن در معادالت سهم
هزینه نهادهها اعمال میگردد .همگنی خطی در قیمت
نهادهها با تقسیم قیمت نهادهها و هزینه کل بر قیمت یکی از

()1
وجود بازده نسبت به مقیاس و در نتیجه وجود صرفه یا
عدم صرفه اقتصادی در یک صنعت خاص در شکل منحنی
هزینه متوسط بلندمدت آن نمایان میگردد .لذا صرفههای
مقیاس (SE) 4یا بازده به مقیاس بر حسب افزایش نسبی
در تولید در نتیجه افزایش نسبی در همه نهادهها تعریو
میشود و از رابطه ( )1قابل دستبابی است.

نهادهها قابل دستیابی است N-1 .معادله سهم هزینه (N
تعداد نهادههاست) نیاز است (جیمز  )7141زیرا مجموع
سهم هزینهها برابر  4است و یکی از معادالت سهم هزینه
بایستی برای جلوگیری از ماتریس کواریانس تکین کنار
گذاشته شود .ترکیب متفاوت معادالت سهم هزینه نتایج
مشابهی به دنبال خواهد داشت بطوریکه تخمینزنها به
طور مجانبی با تخمینزنهای حداکثر راستنمایی معادل
هستند (دیلچند و پاگت .)7111

. Scale Economies

1
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دادههای مورد استفاده در این مطالعه با بهرهگیری از

نشان میدهد بالغ بر دوسوم از پارامترهای تخمین زده

روش نمونهگیری کامالً تصادفی و از طریق مصاحبه و

شده تفاوت معنیداری با صفر دارند .ضریب تعیین تابع

تکمیل  54پرسشنامه از گاوداریهای شهرستان اصفهان در

هزینه برآورد شده  13/5درصد و ضرایب تعیین معادالت

سال  4833جمعآوری شدهاند .در الگوی مورد استفاده،

سهم خوراک دام ،سهم دارو ،سهم تلقیح ،سهم انرژی و

قیمت نهادههای خوراک دام ) ،(Pfدارو ) ،(Pmتلقیح

سهم سایر نهادهها به ترتیب  23/8 ،62/7 ،51/4 ،64/3و

مصنوعی ) ،(Ptانرژی ) (Peو سایر نهادهها ) (Poو

 21/7به دست آمده است .ضریب تعیین بدست آمده نشان

دستمزد نیروی کار ) (Plدر نظر گرفته شده است .قیمت

میدهد که  13/5درصد از تغییرات هزینه تولید شیر

خوراک دام از میانگین وزنی قیمت علوفه و کنسانتره

توسط متغیرهای مقدار تولید شیر ،قیمت خوراک دام،

بدست آمد .دارو به عنوان نمایندهای برای کلیه اقدامات

قیمت دارو ،قیمت تلقیح مصنوعی ،قیمت انرژی و قیمت

بهداشتی صورت گرفته از میانگین وزنی هزینههای

سایر نهادهها توضیح داده شدهاند.

بهداشتی صورت گرفته به ازای یک دام بدست آمد.

نتایج برآورد کششهای خودقیمتی و متقاطع نهادهها و

میانگین هزینه انجام تلقیح مصنوعی به ازای یک دام به

مقادیر عددی مربوط به انحراف معیار آنها در جدول 8

عنوان قیمت تلقیح مصنوعی و میانگین وزنی هزینه انرژی

ارایه شده است .طبق نتایج حاصل از محاسبه کششهای

و نیروی کار به ازای یک دام به ترتیب به عنوان قیمت

قیمتی ،کلیه کششهای خودقیمتی نهادههای تولید مطابق

انرژی و دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شد .هزینه

انتظار دارای عالمت منفی هستند .این نتایج مطابق

ارتباطات ،تعمیرات و حملونقل به ازای یک دام به عنوان

تئوریهای اقتصادی بوده و حاکی از آن است که با افزایش

قیمت سایر نهادهها منظور گردید.

قیمت نهادهها ،مقدار تقاضای آنها کاهش مییابد .مقدار قدر
مطلق کشش خودقیمتی همه نهادهها کوچکتر از یک بوده

نتایج و بحث

که نشانگر کششناپذیر بودن تقاضای این نهادههاست.

جهت آشنایی بیشتر با متغیرهای استفاده شده در الگو،

برای مثال کشش خودقیمتی خوراک دام  -1011بدست

ویژگیهای آماری این متغیرها در جدول  4نشان داده شده

آمده است .این مقدار بیلنگر این است که یک درصد افزایش

است .ارقام این جدول نشان میدهد که در دوره مورد

در قیمت خوراک دام باعث کاهش کمتر از یک درصد

مطالعه مقدار تولید شیر در گاوداریهای نمونه از کمینه

( 1011درصد) تقاضای آن خواهد شد .این کششناپذیری

 768تن تا بیشینه  85441تن متغیر است .همچنین میانگین

تقاضا برای نهادهها باعث خواهد شد که هرگونه عدم

تولید شیر  1117/1تن میباشد .در میان نهادههای تولید

ثباتی در قیمتهای بازار تأثیر اجتنابناپذیری بر هزینههای

بیشترین سهم در هزینه کل مربوط به نهاده خوراک دام

تولید شیر داشته باشد .مثالً افزایش قیمت نهادهها با توجه

است ( 14درصد) که این سهم بین کمینه  36درصد و

به ثابت ماندن تقریبی تقاضا به افزایش هزینهها منجر

بیشینه  15درصد در تغییر بوده است .کمترین سهم

خواهد شد .این مسئله در صورتی که دولت با دخالت در

هزینهای مربوط به نهاده انرژی میباشد ( 4درصد) و

بازار شیر از افزایش قیمت آن جلوگیریی نماید زیان

میانگین سهم هزینه پرداخت شده برای نهادههای دارو،

تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت.

تلقیح مصنوعی و سایر نهادهها به ترتیب  1،7و 7درصد از

با توجه به مقدار آماره  tارائه شده در جدول میتوان

کل هزینههای تولید شیر است.

دریافت که بهجز کشش خودقیمتی خوراک دام و دارو بقیه

نتایج حاصل از برآورد تابع هزینه به همراه معادالت سهم

کششهای خودقیمتی معنیدار نیستند .در این میان

هزینه در جدول  7ارائه شده است .همانطور که این جدول

حساسیت تقاضای نهاده خوراک دام نسبت به تغییر قیمت
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خوراک دام در مقایسه با کشش خودقیمتی سایر نهادهها

دیگر است که با استفاده از آن میتوان به نوع رابطه بین

کمتر است .دلیل این امر ضروری بودن این نهاده و اهمیت

نهادهها به لحاظ مکملی و جانشینی پی برد .در مورد

آن در تولید شیر است .چنانچه قیمت این نهاده افزایش

کششهای متقاطع همانطور که مقادیر انحراف معیار هم

یابد ،تولید کننده قادر نخواهد بود مقدار مصرف آن را به

نشان میدهد کشش متقاطع نهادههای انرژی و سایر

میزان زیادی کاهش دهد چرا که در صورت کاهش

نسبت به بقیه نهادهها معنیدار نیستند ،در حالیکه کشش

مصرف این نهاده در تولید ،احتمال کاهش عملکرد واحد

متقاطع خوراک دام نسبت به نهادههای دارو و تلقیح

دامی وجود دارد و لذا افزایش قیمت آن همانطوریکه قبالً

مصنوعی و کشش متقاطع دارو نسبت به خوراک دام،

هم بیان شد تنها باعث افزایش هزینه تولید خواهد شد .البته

تلقیح مصنوعی و انرژی و کشش متقاطع تلقیح مصنوعی

کاهش قیمت خوراک دام نیز سبب مصرف زیاده از حد آن

نیز نسبت به نهادههای خوراک دام ،دارو و انرژی معنیدار

نمیشود ،چون نیاز غذایی گاو حدی مشخ

را شامل

میباشند.

میشود .کششهای متقاطع ارائه شده در جدول  8بیانگر
تغییر در تقاضا برای یک نهاده در اثر تغییر قیمت نهاده
جدول -1ویژگیهای آماری متغیرهای مورد مطالعه در دوره مورد بررسی
بیشینه

میانگین

انحراف معیار

نام متغیر

شرح

کمینه

TC

هزینه کل(میلیون ریال)

413/85

1514/1

4642/7

4316/5

Q

تولید(هزار کیلوگرم)

768

85441

1117/1

6511/4

دستمزد نیروی کار (ریال -نفر روز)

61721

733161

443331

13417

قیمت خوراک دام(کیلوگرم-ریال)

411/37

776/41

426/57

46/154

قیمت دارو(ریال)

71881

18463

51657

45115

قیمت تلقیح مصنوعی(دام-ریال)

46662

64835

87572

1751/3

قیمت انرژی(ریال)

4562

52513

48661

1153/1

قیمت سایر نهادهها (ریال)

643/56

446331

73445

78111

سهم هزینه خوراک دام

1/36

1/15

1/14

1/17

سهم هزینه دارو

1/14

1/16

1/11

1/14

سهم هزینه تلقیح مصنوعی

1/14

1/18

1/17

1/14

سهم هزینه انرژی

1/114

1/11

1/14

1/14

سهم هزینه سایر نهادهها

1/1

1/15

1/17

1/14
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جدول -2نتایج برآورد پارامترهای تابع هزینه ترانسلوگ به روش  ISURدر شهرستان اصفهان
پارامتر

برآورد

آماره t

برآورد

پارامتر

آماره t

-8/434

-4/158

-1/142

***-2/524

4/617

***5/547

-1/141

***-2/412

4/477

***84/24

-1/111

***-8/711

-1/121

***-1/687

-1/111

***-6/158

-1/181

***-8/411

1/176

***42/38

-1/111

-1/318

-1/116

***-2/141

-1/114

-1/118

-1/117

***-8/421

-1/115

**-7/711

-1/114

-4/177

1/1117

1/441

1/143

***75/71

1/1113

1/116

-1/114

**-7/48

1/1118

1/558

-1/1118

1/1118

1/522

1/111

***44/34

-1/114

*-4/611

-1/114

**-7/751

1/114

***1/117

1/141

***44/11

-1/122

*  *** ، ** ،به ترتیب معنی داری در سطح  5 ،41و  4درصد را نشان میدهند.

برای محاسبه کشش هزینه از تابع ترانسلوگ برآورد شده

تجربه کنند و  46درصد مابقی با مشکل عدم

نسبت به متغیر مقدار محصول شیر مطابق رابطه ()3

صرفهجوییهای ناشی از اندازه مواجه میباشند.

مشتق گرفته شد .با توجه به ضرایب برآوردی تابع هزینه

با استفاده از رابطه ( )1بازده نسبت به مقیاس معادل 4/12

کل ،مقدار کشش هزینه محاسبه شده به ازای میانگین

به دست آمد که حاکی از وجود بازده به مقیاس افزایشی

دادهها معادل  1/11درصد به دست آمد که کوچکتر از یک

میباشد ،یعنی اگر تمامی نهادههای مورد استفاده در

میباشد ،یعنی با افزایش تولید شیر به میزان یک درصد،

واحدهای گاوداری به اندازه یک درصد افزایش یابند،

هزینه به میزان  1/11درصد اضافه میشود؛ پس با افزایش

انتظار میرود بیش از یک درصد و حدود  4/12درصد به

حجم تولید در واحدهای گاوداری از میزان هزینه متوسط

میزان تولید شیر اضافه شود .لذا مقدار بازده به مقیاس در

تولید کاسته میشود .بدین ترتیب با بزرگتر شدن اندازه

سطوح مختلو تولید در واحدهای گاوداری متفاوت

واحد تولیدی ،هزینه تولید هر واحد محصول کاهش مییابد

میباشد .بدین ترتیب مدیران واحدهای تولیدی مورد

و به اقتصادیتر شدن فرایند تولید کمک میکند 31 .درصد

مطالعه میتوانند با افزایش حجم تولید و متعاقب آن کاهش

واحدهای مورد مطالعه دارای کشش هزینه کوچکتر از یک

هزینه متوسط تولید ،سودآوری واحد را افزایش دهند.

هستند ،لذا میتوانند صرفهجوییهای حاصل از اندازه را
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رسولی ،دشتی و ...

جدول -3برآورد کششهای قیمتی تقاضای نهادههای تولید شیر در گاوداریهای شهرستان اصفهان
نهاده
خوراک دام
دارو

خوراک دام

دارو

**-1/111

انرژی
سایر نهادهها

**1/141

**1/111

انرژی

1/113

1/111

()1/148

()1/116

()1/115

()1/116

()1/115

**1/151

**-1/716

**-1/453

**-1/158

1/118

()1/413

()1/183

()1/148

()1/147

**-1/716

-1/113

**-1/117

1/114

()1/761

()1/148

()1/115
تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی

سایر نهادهها

**1/836
()1/411

()1/115

1/115

-1/413

()1/134
1/121
()4/188

-1/137

()1/147

-1/131

()7/184

()1/318

()2/321

1/147

1/115

-1/111

()1/167

()1/186

()1/446

-1/137
()1/361
-1156
()4/716

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار میباشند.

جدول -4کششهای جانشینی عوامل تولید شیر در گاوداریهای شهرستان اصفهان
نهاده

خوراک دام

دارو

خوراک دام

**-1/111

**1/116

دارو

-5/315

تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی

انرژی

سایر نهادهها

**1/177

1/136

1/577

**-3/418

-8/126

1/761

4/725

انرژی
سایر نهادهها

-1/347
6141/8

1/151
-41/155
477/81

جمعبندی و پیشنهادات

مدیریت قیمت خوراک دام در مدیریت قیمت شیر از این

در این پژوهش ساختار هزینه و تولید شیر با استفاده از

ویژگی بسیار مهم در مدریت قیمت شیر استفاده گردد.

تابع ترانسلوگ ،و با بهرهگیری از آمارهای مقطعی سال

کششهای خودقیمتی نهادهها و کششهای متقاطع قیمتی

 4833از گاوداریهای تولیدکننده شیر شهرستان اصفهان

کوچکتر از یک میباشند که بیانگر کششناپذیر بودن

مورد بررسی قرار گرفت .تابع هزینه کل به همراه توابع

تقاضای نهادههاست .مقدار کشش هزینه و ضریب

سهم هزینه در یک سیستم معادالت به روش رگرسیون به

صرفههای ناشی از مقیاس (کشش مقیاس) به ازای

ظاهر نامرتبط تکراری برآورد گردید.

میانگین دادهها به ترتیب برابر  1/11و  4/4میباشد که

بر اساس نتایج این مطالعه ،مهمترین عامل تعیین کننده در

نشان میدهد برای مزرعهای که میانگین ویژگیهای نمونه

هزینه تولید شیر در منطقه و بازه زمانی مورد مطالعه

را دارد ،صرفههای ناشی از مقیاس وجود دارد و با

مربوط به نهاده خوراک دام بوده و احتمال وجود کشش

افزایش مقیاس تولید ،هزینه کل کاهش مییابد .از این

جانشینی آن بسیار کم و تقاضای آن نیز کشش ناپذیر

ویژگی برای کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش

است ،لذا قیمت خوراک دام مهمترین فاکتور در هزینه تولید

قدرت رقابتی در بازارهای جهانی میتوان استفاده کرد .لذا

شیر و تعیین قیمت این محصول میباشد و پیشنهاد

در شرایط حاضر پیشنهاد میشود تمهیداتی اتخاذ گردد

میشود با انجام مطالعات بیشتر و سنجیدن دقیقتر اثرات

که مدیران واحدهای گاوداری تولیدکننده شیر با تغییر
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متناسب همه عوامل و افزایش مقیاس تولید خود بتوانند

همچنین با توجه به کششناپذیر بودن تقاضای نهادهها

مقدار محصول بیشتری تولید نمایند و از این طریق

توصیه می شود دولت در راستای حمایت از تولیدات ملی

هزینههای تولید خود را کاهش دهند.

از سیاستهایی که باعث عدم ثبات در بازار این نهادهها به
ویژه خوراک دام میشود اجتناب نماید.
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