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 چكیده
شویق افراد به مصرف کاال یا خدمات جدید و یا افزایش مصرف کاالها ترین روش ترغیب و تتبلیغات به عنوان اساسی

کاالهای  تریناز مهم ،اساسی کاالهایبه عنوان  آنهای شیر و فرآورده و خدمات قدیمی در علم بازاریابی مطرح است.
شمار بهدر ایران  ویژهبهها های اصلی دولتد که همواره افزایش مصرف آن از دغدغهنباشبخش میبهداشتی و سالمت

شده و پنیر( بر عرضه و قیمت های لبنی )شیر فرآوریفرآوردهتأثیر تبلیغات به بررسی  پژوهش. در این است آمده
. سپس سطح بهینه بودجه تبلیغات شده استکننده در سطح مزرعه پرداخته مازاد رفاه تولیدبه تعیین و از آن رو  شیرخام
خام برای دوره شیرکنندگان مازاد رفاه تولیدافزایش  سطح مصرف شیر و باال بردنظور به من های لبنیفرآورده عمومی
شیر تأثیر تبلیغات  که دادنتایج نشان  .شده استبررسی با استفاده از الگوی چندسطحی تعادل  9831-9818

. کندغییر میتدر  71200/7تا  77300/7کشش آن از مزرعه مثبت است و در سطح  شیرخامشده بر عرضه فرآوری
کنندگان . یعنی تولیدباشدمیدرصد  38/27تا  03/8دارای میانگینی از  شدهشیر فرآوریهمچنین، نرخ بهینه تبلیغات 

مازاد میزان تا  کنندشیر  درصد از فروش شیر خود را بایستی صرف تبلیغات عمومی 29تا  0 حدود شده بینشیر فرآوری
 شود. بیشینه در سطح مزرعهکنندگان رفاه تولید
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 مقدمه

ترین روش ترغیب و تشویق افراد به مصرف کاالی یا خدمات جدید و یا تبلیغات به عنوان اساسی

ست. بسیاری مانند پرسی و الیوت افزایش مصرف کاالها و خدمات قدیمی در علم بازاریابی مطرح ا

 ناپذیر از هزینه تولید )ازمنظر اقتصاد کالسیک( و یا هزینههزینه تبلیغات را جزء جدایی ،(5002)

سالمتی یا  هایضرورتکه مصرف کاالیی جزء  هنگامیدانند. گرا( میبازاریابی )از منطر اقتصاد نهاد

افزایش  برایهایی تصمیم گرفتن ها سعی درویژه دولتهشود، بخش عمومی ببهداشتی جامعه می

گالن شیر  6/5متحده به ازای هر ایاالت دولتبرای مثال  کنند.ن کاال از طریق تبلیغات میمصرف آ

درصد در بین  8/2که این امر مصرف شیر را  کندمییک دالر صرف بودجه تبلیغاتی مصرف شیر 

 (.5012وزارت کشاورزی ایاالت متحده، ت )در این کشور افزایش داده اس 5011-1992های سال

مصرف کاال بدون نام و نشان  باال بردن میزانشود تنها به ایجاد یا در این نوع تبلیغات سعی می

های لبنی شود. شیر و فرآورده، تبلیغات عمومی گفته مید که به آنخاص تأکید شو )برند( تجاری

د که همواره افزایش نباشبخش میی بهداشتی و سالمتکاالها ترینبه عنوان کاالیی اساسی از مهم

مانند  هایی. در ایران سیاستبوده استایران دولت ویژه هها بهای اصلی دولتاز دغدغه هامصرف آن

اجرا شد  ،رشد در سنِ در بین کودکانِ مصرف این کاال باال بردن میزانارس در جهت شیر مدتوزیع 

 رساند. را می که اهمیت آن( 1291فر، )عباسی

لیتر بوده است  8/52، 1292در سال  کهطوریهپایین است ب در ایرانأسفانه مصرف سرانه شیر مت

سرانه مصرف  بودنپاییننشان از لیتر بوده است که  1/59حدود  ، دربیشتر کمی 1295که در سال 

سرانه ، مصرف 5011این در حالی است که در سال  .(1292)مرکز آمار ایران،  دارددر کشور  آن

زیلند ولیتر، نی 2/110لیتر، استرالیا  1/150ایرلند لیتر،  2/158فنالند  مانندکشورهای پیشرو 

وجود نیز های لبنی فرآورده دیگرلیتر بوده است. این مسئله در مورد  1/108لیتر، انگلستان  2/108

که در کشورهای پیشرو  ستبوده ا 1292ر سال کیلوگرم د 8/1 ،دارد. مصرف سرانه پنیر در ایران

و در کشورهای  کیلوگرم 6/51م، آلمان و دانمارک کیلوگر 6/52کیلوگرم، فنالند  2/56مانند فرانسه 

. (5016 ،لبنی کاناداهای فرآوردهباشد )مرکز اطالعات میگرم کیلو 8/2 ،همجوار مانند ترکیه

هایی را در جهت و سالمتی، سیاست ریزان در حوزه بهداشتبنابراین ضروری است تا دولت و برنامه

 های لبنی داشته باشند.تبلیغات عمومی برای محصول شیر و فرآورده
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یکی از ، جهاندر  آنهای شیر و فرآورده سهم بودجه تبلیغات از بودجه تولیدبا توجه به باال بودن 

شد. یعنی، بامیران در ایعمومی شیر  این پژوهش تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات هایهدف

جر به افزایش رفاه با توجه به اینکه توسعه تقاضا منسطح بهینه بودجه چه میزان بایستی باشد. 

تبلیغات بر متغیرهایی مانند عرضه،  تأثیرشود، تعیین کننده میکننده و از آن رو رفاه تولیدمصرف

که با توجه به اینکه در این  خواهد بوددارای اهمیت کننده مازاد رفاه تولیدمیزان قیمت و در نتیجه 

تبلیغات بر تأثیر فروشی استفاده شده است، محاسبه تحقیق از الگوی دو سطحی مزرعه و خرده

مازاد نیز میزان فروشی( و شده )خرده)مزرعه( و شیر فرآوری شیرخامعرضه سطح مزرعه، قیمت 

 است. بررسیدیگر این  هایهدفاز  شیرخامکننده رفاه تولید

( به 1291شهبازی ) اند.تبلیغات بر شیر پرداختهتأثیر محدودی به بررسی  هایپژوهشن در ایرا

وی نشان  بررسیشده پرداخته است. نتیجه بررسی سطح بهینه بودجه تبلیغات برای شیر فرآوری

درصد است.  11/11تا  22/0شده بین دهد که سهم بودجه تبلیغات از هزینه تولید شیر فرآوریمی

تبلیغات عمومی بر میزان تأثیر ( تنها به بررسی 1288شهبازی و همکاران ) یدیگر بررسیدر 

دست هب 001/0کشش تبلیغات عمومی  بررسیاند. در این شده پرداختهتوسعه تقاضای شیر فرآوری

دوغ  ، پنیر، ماست وشیر عمومی را برتأثیر تبلیغات ( نیز 1282حسینی و عرفانیان ) آمده است.

است. دست آمدههب 52/0و  20/0، 15/0، 59/0که کشش تبلیغات عمومی به ترتیب  هکردارزیابی 

در یک ویژه تأثیر تبلیغات بهچند سطحی مراحل بازاریابی  تأثیربه  هابررسییک از این در هیچ

در زمینه تقاضای شیر و ها بررسیاز دیگر سطح بر عرضه سطح دیگر پرداخته نشده است. 

 نتاجبهار و خیریپیش(، 1292شهبازی و همکاران )های نتایج بررسیتوان به یم آنهای فرآورده

در خارج از  اشاره کرد. (128و کوپاهی ) صباغی و آقاپور (1290شاهنوشی و همکاران )(، 1292)

 152/0 ،( بودجه بهینه تبلیغات شیر نسبت به میزان فروش آن را1921کشور، پارسون و باس )

نوع رسانه  پایه( بودجه بهینه تبلیغات شیر را بر 1998برآورد کردند. پریچت ) متحدهبرای ایاالت

( بودجه بهینه تبلیغات شیر و پنیر را برای یک الگوی دو 5002تعیین کردند. باالگتاس و کیم )

 9/12تا  5/8نشان دادند بین آنان . کردندبرآورد متحده التافروشی برای ایسطحی مزرعه و خرده

درصد از ارزش  010/0تا  009/0خام و بین شده به تبلیغات شیررزش عرضه شیر فرآوریدرصد از ا

توان در این زمینه میها بررسیاز دیگر  خام بایستی اختصاص پیدا کند.پنیر به تبلیغات شیرعرضه 
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 (،5005) چانگکیزر و  (،5008ژنگ و کیزر ) (،5011(، رجینا و همکاران )5012به پاپاینونیو )

(، 5001آلستون و همکاران ) ،(5005(، کرنفیلد )5005و  1992کینوکان ) (5002و اشمیت ) کیزر

 ( اشاره کرد.1991آلستون و همکاران ) و (1992(، کیزر )1998بلیسارد و همکاران )

های لبنی )شیر بر روی فرآوردهتأثیر تبلیغات به بررسی  پژوهش، در این بندیدر یک جمع

کننده در سطح مزرعه ر عرضه و قیمت شیرخام و از آن رو مازاد رفاه تولیدشده و پنیر( بفرآوری

سطح  باال بردنشود. سپس به بررسی سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی به منظور پرداخته می

 شود.شیر پرداخته میکنندگان مازاد رفاه تولیدمصرف شیر و افزایش 

 

 روش تحقیق

 فرآورده 5) فروشیدر سطح خرده شده و پنیرفرآوری شیرت تأثیر تبلیغادر این بخش به بررسی 

اگر فرض شود یک نهاده شود. در سطح مزرعه پرداخته می شیرخامخام( بر عرضه حاصل از شیر

به منظور  داشته باشدوجود  و پنیر( شدهفرآوری)مانند شیر فرآورده  5و ( شیرخام)مانند 

بر تعادل بازارهای چندگانه، فروشی در سطح خردهر عمومی محصول شیتأثیر تبلیغات گیری اندازه

و  شدهفرآوری، یکی شیر فرآوردهدو اگر . شودداده می( توسعه EDMجایی تعادل )هالگوی جاب

الگوهای تعادل  پایهعرضه، تولید، تقاضا وجود خواهد داشت. بر های رابطه ،اشددیگری پنیر ب

صورت الگوی زیر هب سطح مزرعه )عرضه اولیه(در  شیرخامعرضه رابطه چندگانه )دو سطحی(، 

 خواهد بود.

(1) )WS(S f  
 شیرخاماگر  باشد.( میWf) شیرخاماست که تابعی از قیمت  شیرخامعرضه  میزان Sکه در آن، 

شده و فرآوری( شود، دو تابع تولید شیر X2( و پنیر )X1) شدهفرآوریشیر فرآورده تبدیل به دو 

 ( وجود خواهد داشت.2( و )5)های رابطهصورت بهپنیر 

(5) )S(gX 111  
(2) )S(gX 222   

تبدیل  X2و  X1لبنی های فرآوردهرا به  شیرخامکه  هستندتولیدی  توابع(، 2( و )5)های رابطه

کار رفته هو پنیر ب شدهفرآوریی است که در تولید شیر شیرخامعرضه  میزان S2و  S1 کند.می
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دوم فروشی )سطح در سطح خرده فرآوردهو پنیر، این دو  شدهفرآوریاست. پس از تولید شیر 

گیرد و تابع تقاضای کنندگان قرار میند یعنی مورد تقاضا مصرفروفروش میه مرحله بازاریابی( ب

و پنیر را  شدهفرآوریتقاضای شیر  توابع( 2( و )1)های رابطهگیرد. ها )تقاضای اولیه( شکل میآن

 دهد.نشان می

(1) S)t S,t ,P ,P(XX 212111  
(2) S)t S,t ,P ,P(XX 212122   
 است که هر کدام تابعی از قیمت خودو پنیر  شدهفرآوریشیر تقاضای  توابع(، 2( و )1)های بطهرا

( St2و St1و هزینه تبلیغات )( P1و  P2)به ترتیب ، قیمت کاالی دیگر (P2و  P1)به ترتیب 

 شدهفرآوریشیر  برای تولید شیرخام از میزان عرضه )یا فروش( تبلیغات سهم بودجه t2و  t1است. 

قیمت شیر  ،(2و ) (1)تقاضای های رابطه( و 2( و )5تولیدی )های رابطهبا توجه به  است.و پنیر 

 آید.میدست به( 2( و )6)های رابطهو پنیر با استفاده از  دهشفرآوری

(6) PgW S 111  
(2) PgW S 222   

دهد و پنیر را نشان می شدهفرآوریشیر فرآورده شرایط تعادل رقابتی برای دو ، (2( و )6)های رابطه

است.  (2( و )5خام در توابع تولید )هایی شیربرابر ارزش تولید ن پنیرو  شدهفرآوریقیمت شیر که 

gیعنی 
S1  وg

S2 در حقیقت  است.و پنیر  شدهفرآوریخام در تولید شیر ارزش تولید نهایی شیر

خام برای تولید دو محصول شیرفرآورده بع تقاضای ثانویه برای ( توا2( و )6)های رابطه

به ترتیب قیمت شیرخام تحویلی  W2و  W1و پنیر در سطح مزرعه است. یعنی  هشدفرآوریشیر

گر اختالف قیمتی بین شیرخام تحویلی به دو اباشند. و پنیر می شدهفرآوریبه دو تولیدکنندة شیرِ 

 شود.رابطه زیر نشان داده میت صوربهو پنیر وجود داشته باشد،  شدهفرآوریتولیدکنندة شیرِ 

(8) DWW  21  
و پنیر  شدهفرآوریشیرخام تحویلی به دو تولیدکنندة شیرِ بهای ثابت بین اضافه Dکه در آن، 

(، قیمت ترکیبی شیر تحویلی به دو تولیدکنندة شیرِ 2( و )6)های رابطهاست. با استفاده از 

 آید.میدست به( که میانگین وزنی است، 9و پنیر با استفاده از رابطه ) شدهفرآوری

(9) )/SWSWS(W 2211   
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ا و پنیر در سطح مزرعه ر شدهفرآوریتولید شیر  هایهخام به کارخانفروش شیر قیمت ،(9رابطه )

( محاسبه 10رابطه )صورت به دامداردریافتی توسط خام دهد. اما قیمت خالص شیرنشان می

 باشد.گذار می( اثر1ص بر عرضه شیرخام )رابطه و این قیمت خال شودمی

(10) tt-WWf 21  
از  تبلیغاتنرخ هزینه خام از در مزرعه است که از کسر قیمت شیر(، قیمت خالص شیر 10رابطه )

در فرایند و  هارابطه به منظور تکمیل آید.میدست به و پنیر شدهفرآوریتولیدی شیر هر واحد 

باشد که شده میخام عرضهندگانه نیاز به رابطه تجمیعی شیرمراحل بازاریابی در تعادل بازارهای چ

 ( نشان داده شده است.11رابطه )صورت به

(11) SSS 21  
با یکدیگر  (مشیرخا)برای  دهد که عرضه و تقاضای بازار(، شرایط شفافیت بازار نشان می11رابطه )

بر شرایط تعادل بازارهای چند سطحی و بررسی سطح تأثیر تبلیغات به منظور بررسی  برابر هستند.

با ( دیفرانسیل کل گرفت. 11( تا )1)های رابطهبایست از ، میشدهفرآوریبهینه تبلیغات برای شیر 

یک سیستم معادله خطی به کشش،  اهآن( و تبدیل 11( تا )1)های رابطهگیری کلی از دیفرانسیل

( یعنی تابع 1درصدی رابطه ) های(، تغییر15رابطه ) آید.میدست بهدرصدی  هایتغییرصورت به

 دهد.را نشان می شیرخامعرضه 

(15)  W%S % ff    
و شیرخامقیمت Wf، شیرخامعرضه  میزان Sکه در آن،  f  نسبت به  شیرخامکشش عرضه

( را نشان 2( و )5)های رابطهدرصدی تغییرهای ( به ترتیب 11( و )12)های رابطهقیمت است. 

 دهد. می

(12) S %X % 11   
(11) S %X % 22   

ی شیرخامعرضه  میزان S2و  S1و  و پنیر شدهفرآورین تولید شیر میزا X2و  X1، هاکه در آن

(، 11( و )12الزم به ذکر است معادالت )رفته است. کار بهو پنیر  شدهفرآوریاست که در تولید شیر 

خام تدوین شده است. شیر و شدهفرآوریشیر های فرآوردهبا فرض بازده ثابت مقیاس فناوری تولید 

 باشد.( می2( و )1)های رابطهدرصدی تغییرهای ( 16( و )12)های رابطه



 81...تاثیر تبلیغات بر تعادل بازارهای

(12) )S%t (%)S%t (%P %P %X %  2121112121111   
(16) )S%t (%)S%t (%P %P %X %  2221212221212   

و  شدهفرآوریقیمت شیر  P2و  P1و پنیر،  شدهفرآوریمیزان تولید شیر  X2و  X1ها، که در آن

( S) شیرخامسهم بودجه تبلیغات از میزان عرضه )یا فروش(  t2و  t1فروشی، پنیر در سطح خرده

است.  ij
به  شدهفرآوریام )مثالً تقاضای شیر jفرآورده قیمت بت به ام نسi فرآوردهکشش تقاضای  

یا پنیر(،  شدهفرآوریقیمت شیر  ij  فرآورده کشش تقاضایi فرآورده تبلیغات  هایهزینهام نسبت

jهای رابطهباشند. یا پنیر( می شدهفرآوریبه تبلیغات شیر شدهفرآوریتقاضای شیر  برای مثال) ام

 باشد.( می2( و )6)های رابطهدرصدی تغییرهای ( 18( و )12)

(12) P %W % 11   
(18) P %W % 22   

و  شدهفرآوریبه ترتیب قیمت شیرخام تحویلی به دو تولیدکنندة شیرِ  W2و  W1ها، که در آن

(، 19باشد. رابطه )فروشی میو پنیر در سطح خرده شدهفرآوریقیمت شیر  P2و  P1پنیر و 

 باشد.( می8درصدی رابطه )تغییرهای 

(19) W %W % 21    
W/W) شدهفرآوریبرای تولید پنیر به شیر  شیرخامنسبت قیمت  که در آن،   باشد.( می12

 باشد.( می9درصدی رابطه )تغییرهای (، 50رابطه )

(50) S %) W%S (%) W%S (% W%  222111   
S W/S W) شدهفرآوریدر تولید شیر  شیرخامسهم درآمد 1که در آن،  سهم درآمد  2و  (11

SW/S Wر )شیرخام در تولید پنی درصدی تغییرهای (، 55( و )51)های رابطه( است. 22

 باشند.( می11( و )10)های رابطه

(51)  t% t% W%W % ttff  2211   
(55) S %S %S %  1211   

W/W) آن قیمت خالص مزرعه به شیرخامنسبت قیمت ترکیبی  fکه در این روابط،  f و ) 1t 

در سطح مزرعه شیر خالص قیمت  به  شدهفرآوریدر تولید شیر  شیرخامسهم تبلیغات  نسبت
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(W/t f1)  و 2t  در تولید پنیر به قیمت خالص شیر در سطح مزرعه  شیرخامنسبت سهم تبلیغات

(W/t f2) .است1  و2  باشد.و پنیر می شدهفرآوریتولید شیر تخصیصی به  شیرخامسهم  

ای آنها ایستایی مقایسه پس از آنماتریسی نوشته شود، صورت به (55( تا )11)های رابطهاگر 

(، بر قیمت خالص 52مزرعه )رابطه  رخامشیبر عرضه  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات ، محاسبه شود

 (52)رابطه ها کارخانهتحویلی به  شیرخام( و قیمت 51)رابطه  دامدارسط تو شیرخامدریافتی 

 شود.تعیین می

(52) 
      
        

A

)

(

t %

S % f

tf

f 















 




2221111211211122212
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 برابر است با: A ،(52( و )51(، )52) هایکه در رابطه
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کننده مازاد رفاه تولید میزان ، تغییر در(51( و )52)های رابطهای با محاسبه ایستایی مقایسه

( رابطه تغییر 5002بالگداس و کیم ) بررسی بنابر نتایجآید. میدست به در نتیجه تبلیغات شیرخام

( 52به شکل رابطه ) شدهشیر فرآوری ر نتیجه تغییر در بودجه تبلیغاتدکننده مازاد رفاه تولیددر 



 89...تاثیر تبلیغات بر تعادل بازارهای

رابطه زیر  شیرخامعرضه  میزانو  شیرخامخالص  تواند به شکل تغییر در قیمتمیباشد که می

 آید:دست به

(52)  S % W%SWPS 
ff  0/5100  

در سطح  شیرخامقیمت خالص اولیه  Wf0کننده، مازاد تولیدمیزان تغییر در  PS ، که در آن

%W و در سطح مزرعه  شیرخامعرضه اولیه  میزان S0مزرعه،  f  وS %  تغییرهای درصد

و  52های ابطهرباشد )تبلیغات میبه تغییر در بودجه  شیرخامقیمت خالص اولیه و مقدار عرضه 

51.) 

(، سطح 5001به منظور محاسبه سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر، آلستون، فریبرین و جیمز )

 مازاد تولیدکننده تعریف کردند. سازیبیشینهصورت بهلبنی  فرآوردهبهینه تبلیغات را برای هر 

ریف شود، رابطه زیر تفاضل درآمد کل و هزینه متغیر تعصورت بهکننده مازاد رفاه تولیدچنانچه 

 آید.میدست به

(58) TVC(S))Stt(WTVC(S)SW TVCTRPS f  21  
هزینه TVC، خامحاصل از تولید شیردرآمد TR، شیرخاممازاد خالص تولیدکننده  PSکه در آن، 

صورتی خواهد بود که سطح نرخ هغات باست. شرایط مرتبه اول نسبت به تبلی خاممتغیر تولید شیر

 شود.تعیین میزیر صورت بهخام بهینه تبلیغات شیر

(59) W
t%Δ

W%
t
*

1
1


  

tکه در آن، 
*
درصد از عرضه(، صورت بهخام )برای شیر شدهفرآورینرخ بهینه تبلیغات شیر  1

t%ΔW% 1 ( و 52نتیجه رابطه )W  تولید شیر های کارخانهتحویلی به  شیرخامقیمت

 باشد.می شدهفرآوری

تأثیر ( و 52مزرعه )رابطه  شیرخامبر عرضه  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات بنابراین با محاسبه 

ر (، تغییر د51)رابطه) دامدارط ستو شیرخامبر قیمت خالص دریافتی شده شیر فرآوریتبلیغات 

و با محاسبه  آیدمیدست به( 52شیرخام در نتیجه تبلیغات )رابطه کننده مازاد رفاه تولیدمیزان 

(، نرخ بهینه 52)رابطه  هاکارخانهتحویلی به  شیرخامبر قیمت  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات 

 آید.میدست بهدرصد از عرضه( صورت به) شیرخامبرای  شدهفرآوریتبلیغات شیر 
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خام، کشش خود قیمتی و شامل کشش قیمتی عرضه شیر بررسی های مورد نیاز در اینداده

، کشش خود قیمتی و تقاطعی تقاضای پنیر، کشش تقاضای شیر شدهفرآوریتقاطعی تقاضای شیر 

( 1)جدول ها بررسی دیگرشود که از نتایج تبلیغات آن می هایهزینهو پنیر نسبت  شدهفرآوری

خام برای تولید پنیر به د نیاز شامل نسبت قیمت شیرهای مورداده دیگرمچنین شود. هاستفاده می

تخصیصی  شیرخامو پنیر، سهم  شدهفرآوریدر تولید شیر  شیرخام، سهم درآمد شدهفرآوریشیر 

که از سازمان خواربار  شوددر سطح مزرعه می شیرخامو پنیر، عرضه اولیه  شدهفرآوریبه تولید شیر 

استفاده شده است. با توجه به موجود نبودن آمار و  1292-1289برای دوره  فائو(کشاورزی )و 

 شیرخامسهم تبلیغات  ،تبلیغات پنیر هایبه هزینهنسبت  شدهفرآوریکشش تقاضای شیر اطالعات 

گذشته از  یهابررسیبر بنادر سطح مزرعه قیمت خالص شیر  و پنیر به شدهفرآوریدر تولید شیر 

 شود.توضیح داده می ادامهستفاده شده که در سازی اسناریو

در  بررسیها اشاره شده است. تنها آن دسترسی(، آمار و اطالعات مورد نیاز و منابع 1در جدول )

( است که مقداری 1290شاهنوشی و همکاران ) بررسیزمینه تعیین کشش قیمتی عرضه شیرخام، 

شده و پنیر در قاطعی تقاضای شیر فرآوریآورده است. کشش خود قیمتی و تدست به 18/0معادل 

( 1292نتاج )بهار و خیریپیش بررسیاز نتایج  بررسیآمده است که در این دست به بررسیچندین 

دو سناریو( استفاده شده است. کشش تقاضای شیر صورت به( )1291و چیذری و همکاران )

( و حسینی 1288و همکاران ) شهبازی بررسیتبلیغات آن در دو  به مخارجشده نسبت فرآوری

 این بررسیدو سناریو در صورت بهبرآورد شده است که  59/0و  001/0( به ترتیب 1282عرفانیان )

عرفانیان  بررسیتبلیغات آن از های به هزینه استفاده خواهد شد. کشش تقاضای پنیر نسبتها از آن

بین قیمت شیرخام تحویلی به  ( استفاده شده است. با توجه به اینکه تفاوت چندانی1282)

شده وجود ندارد، نسبت قیمت شیرخام برای تولید پنیر تولید تولید پنیر و شیر فرآوریهای کارخانه

 در نظر گرفته شده است.  1شده برابر به شیر فرآوری
 



 88...تاثیر تبلیغات بر تعادل بازارهای

 هاها و اطالعات مورد نیاز و منابع آن( داده1جدول )
 منبع مقدار شرح عالمت

 f  (1290شاهنوشی و همکاران ) 18/0 کشش قیمتی عرضه شیرخام 

11 
شده نسبت به قیمت آن کشش تقاضای شیر فرآوری

 )کشش خود قیمتی(
 -81/0و  -19/0

( و 1292نتاج )بهار و خیریپیش

 (1291چیذری و همکاران )

12 
شده نسبت به قیمت پنیر کشش تقاضای شیر فرآوری

 )کشش تقاطعی(
 65/0و  -21/0

( و 1292نتاج )بهار و خیریپیش

 (1291چیذری و همکاران )

21 
شده کشش تقاضای پنیر نسبت به قیمت شیر فرآوری

 )کشش تقاطعی(
 08/0و  -92/0

( و 1292نتاج )بهار و خیریپیش

 (1291چیذری و همکاران )

22 
کشش تقاضای پنیر نسبت به قیمت آن )کشش خود 

 قیمتی(
 -26/0و  -2/0

( و 1292نتاج )بهار و خیریپیش

 (1291چیذری و همکاران )

11 
های نسبت به هزینهشده کشش تقاضای شیر فرآوری

 تبلیغات آن
 59/0و  001/0

( و 1288شهبازی و همکاران )

 (1282عرفانیان ) حسینی و

 2112  
های نسبت به هزینهشده کشش تقاضای شیر فرآوری

 تبلیغات پنیر
  1و  1/0، 0

22  (1282حسینی و عرفانیان ) 2/0 تبلیغات آنهای نسبت به هزینهکشش تقاضای پنیر 

 
ید پنیر به شیر نسبت قیمت شیرخام برای تول

W/Wشده )فرآوری 12
) 

1  

1  و2 
شده و پنیر سهم درآمد شیرخام در تولید شیر فرآوری

(/WSS W 11
WSS W/و  22

) 
 

 و کشاورزیخواربار  سازمان

(5016) 

f 
قیمت خالص مزرعه  نسبت قیمت ترکیبی شیرخام به

/WWآن ) f) 
 211 tt   

 1t  و

 2t 

نسبت سهم تبلیغات شیرخام در تولید شیر 

شده و پنیر به  قیمت خالص شیر در سطح فرآوری

W/tمزرعه ) f1
W/tو   f2

) 

 16/0، 10و  2، 1

 11/12و 

های تحقیق و شهبازی سناریو

(1291) 

1  و2 
شده و سهم شیرخام تخصیصی به تولید شیر فرآوری

  11و  1 پنیر

Wf0  محاسبات تحقیق  10رابطه  یمت خالص اولیه شیرخام در سطح مزرعهق 

S0 
 مقدار عرضه اولیه شیرخام در سطح مزرعه

 
 و کشاورزیخواربار  سازمان

(5016) 

W  
 قیمت اولیه شیرخام در سطح مزرعه

 
 و کشاورزیخواربار  سازمان

(5016) 
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های تبلیغات پنیر شده نسبت به هزینههشی که به برآورد کشش تقاضای شیر فرآوریدر کشور پژو

رسد )یعنی نظر میبپردازد وجود ندارد لذا در این پژوهش با توجه به اینکه تأثیر آن کوچک به

شده و پنیر توجه شده، چندان به تبلیغات شیر فرآوریایرانیان در تقاضا برای پنیر یا شیر فرآوری

تفاوت و جانشین( استفاده شده است. با توجه )مکمل، بی -1/0، 0، 1/0کنند( از سه سناریوی، نمی

های تولید تولید پنیر و شیر به اینکه تفاوت چندانی بین قیمت شیرخام تحویلی به کارخانه

شده با سهم عرضه شیر شده وجود ندارد، سهم درآمد شیرخام در تولید شیر فرآوریفرآوری

شده و عرضه شیرخام از های شیر فرآوریده به عرضه شیرخام یکسان است که دادهشفرآوری

 آوری شده است.جمع 1292-1280سازمان خواربار و کشاورزی برای دوره 

شده به  قیمت خالص شیر در سطح مزرعه از ترکیب سهم تبلیغات شیرخام در تولید شیر فرآوری

 1(1291)بر پایع نتایج بررسی شهبازی،  11/12و  16/0و دو سناریوی  10و  2، 1سه سناریوی 

دست آمده است. بنا بر آنچه پیشتر اشاره شد چون تفاوت چندانی بین قیمت شیرخام تحویلی به به

شده وجود ندارد، سهم شیرخام تخصیصی به تولید شیر های تولید تولید پنیر و شیر فرآوریکارخانه

شده و پنیر برابر است. در بخش بعد ام در تولید شیر فرآوریشده و پنیر با سهم درآمد شیرخفرآوری

 شود.به بررسی نتایج پرداخته می

 نتایج
شیر تأثیر تبلیغات ، مزرعه شیرخامبر عرضه  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات برآورد در این بخش به 

کننده رفاه تولیدمیزان مازاد تغییر در  ،دامدارتوسط  شیرخامبر قیمت خالص دریافتی  شدهفرآوری

تحویلی به  شیرخامبر قیمت  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات و همچنین  شیرخام در نتیجه تبلیغات

 شود.پرداخته می هاکارخانه

 شیرخامبر عرضه  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات (، نتایج برآورد 1های جدول )با توجه به داده

 .ه شده است( نشان داد5، در جدول )(52مزرعه )رابطه 

شده بر عرضه شیرخام )کشش( تبلیغات شیر فرآوری تأثیردهد که ضریب ( نشان می5نتایج جدول )

مثبت و به  Eمنفی است اما در میانگین کل و میانگین سناریوی  Dمزرعه در میانگین سناریوی 

                                                           
 ها بدست آورده است.درصد از فروش آن 11/12-16/0شده را دار بهینه تبلیغات عموی شیر فراوری(، مق1291شهبازی ) 1



 010...تاثیر تبلیغات بر تعادل بازارهای

درصد افزایش در بودجه تبلیغات  10باشد. یعنی به ازای می 05215/0و  02520/0ترتیب برابر 

یابد. یعنی تبلیغات شیر افزایش می 52/0و  25/0شده، عرضه شیرخام به ترتیب شیر فرآوری

 عرضه شیرخام در سطح مزرعه دارد. مثبتی برتأثیر فروشی شده در سطح خردهفرآوری

 

 (22مزرعه )رابطه  شیرخامبر عرضه  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات ( نتایج برآورد 2ل )جدو

 سناریو
0/300/950/710/19 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

A* 
D* 00108/0-  00129/0-  00218/0-  00228/0-  01922/0-  00226/0-  

E* 02222/0  02529/0  05191/0  05262/0  00299/0  05186/0  

B* 
D* 00081/0  00011/0  00229/0-  00221/0-  01282/0-  00226/0-  

E* 02209/0  02159/0  05620/0  05212/0  00925/0  05665/0  

C* 
D* 00015/0-  00081/0-  00658/0-  00616/0-  01861/0-  00616/0-  

E* 00060/0-  02221/0  05281/0  05622/0  00826/0  01822/0  

01152/0 میانگین کل  01652/0  00926/0  01001/0  00192/0-  00818/0  

05565/0 **میانگین ضرایب  02221/0  05281/0  05622/0  00826/0  01822/0  

 سناریو
0/760/080/620/84 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

A* 
D* 00121/0-  01020/0-  00650/0-  01162/0-  01222/0-  00916/0-  

E* 08989/0  08881/0  08022/0  06961/0  06125/0  02808/0  

B* 
D* 00229/0  00582/0  00122/0-  00215/0-  01111/0-  52100/0-  

E* 09198/0  09291/0  08222/0  08192/0  06261/0  08200/0-  

C* 
D* 00081/0  00021/0  00228/0-  00928/0-  01229/0-  00215/0-  

E* 09511/0  09122/0  08212/0  02191/0  06212/0  08012/0  

01661/0 میانگین کل  01116/0  02968/0  02206/0  05191/0  02226/0  

09511/0 **میانگین ضرایب  09122/0  08212/0  02191/0  06212/0  08118/0  

*A: 0/12112  ،B :0/12112  ،C :02112  ،D :0/00411  و E :0/2911  

 E*سناریوی  هایضریبگین میان **

 های تحقیق: یافتهنبعم

فروشی بر عرضه شیرخام در سطح مزرعه در شده در سطح خردهرآوریتبلیغات شیر ف مثبتتأثیر 

شده و پنیر )های تقاطعی و خود قیمتی شیر فرآوری( برای کشش5جدول ) 22211211 ( و ,,,
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شده )کشش تبلیغاتی شیر فرآوری f
دهد، به غیر از ( نیز نشان داده شده است. نتایج نشان می

0/73fاریوی سن
شده بر عرضه شیرخام مزرعه در میانگین سناریوی ، کشش تبلیغات شیر فرآوری

شده و پنیر )های تقاطعی و خود قیمتی شیر فرآوریکشش 22211211 ( و کشش تبلیغاتی شیر ,,,

شده )فرآوری f
 Eو در میانگین سناریوی  01661/0تا  92600/0( مثبت است و در میانگین کل از 

 باشد.در نوسان می 09511/0تا  00826/0از 

شده بر قیمت خالص دریافتی شیرخام توسط دامدار ( نیز، کشش تبلیغات شیر فرآوری2در جدول )

شده و پنیر )های تقاطعی و خود قیمتی شیر فرآوریبرای کشش 22211211 ی ( و کشش تبلیغات,,,

شده )شیر فرآوری f
0/73f( به غیر سناریوی 5( نیز نشان داده شده است. همانند نتایج جدول )

 ،

های تقاطعی و شده بر عرضه شیرخام مزرعه در میانگین سناریوی کششتأثیر تبلیغات شیر فرآوری

شده و پنیر )خود قیمتی شیر فرآوری 22211211 شده )( و کشش تبلیغاتی شیر فرآوری,,, f
 )

تا  15266/0از  Eو در میانگین سناریوی  52910/0تا  02151/0مثبت است و در میانگین کل از 

 باشد.در نوسان می 21222/0

ت شیرخام شده بر قیم(، نتایج برآورد تأثیر تبلیغات شیر فرآوری1های جدول )با توجه به داده

 ( نشان داده شده است. 1(، در جدول )52ها )رابطه تحویلی به کارخانه

شده بر قیمت شیرخام تحویلی به دهد که کشش تبلیغات شیر فرآوری( نشان می1نتایج جدول )

مثبت و به  Eمنفی است اما در میانگین کل و میانگین سناریوی  Dها در میانگین سناریوی کارخانه

های تقاطعی و ( برای کشش1باشد. این مسئله در جدول )می 50158/0و  10122/0 ترتیب برابر

شده و پنیر )خود قیمتی شیر فرآوری 22211211 شده )و کشش تبلیغاتی شیر فرآوری (,,, f
( نیز 

0/73f( به غیر سناریوی 5نشان داده شده است. همانند نتایج جدول )
، تأثیر تبلیغات شیر 

های تقاطعی و خود قیمتی شیر شده بر عرضه شیرخام مزرعه در میانگین سناریوی کششفرآوری

شده و پنیر )فرآوری 22211211 شده )( و کشش تبلیغاتی شیر فرآوری,,, f
( مثبت است و در 

در  25225/0تا  12252/0از  Eو در میانگین سناریوی  11120/0تا  02592/0میانگین کل از 

 باشد.نوسان می

 

 



 013...تاثیر تبلیغات بر تعادل بازارهای

 (22)رابطه دامدارتوسط  شیرخامبر قیمت خالص دریافتی  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات ( 2جدول )

 سناریو
0/300/950/710/19 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

A* 
D* 00605/0-  00996/0-  02988/0-  01102/0-  10262/0-  01090/0-  

E* 18229/0  12995/0  12811/0  11510/0  01111/0  12810/0  

B* 
D* 00166/0  00061/0  05992/0-  02029/0-  09912/0-  02091/0-  

E* 19191/0  19025/0  11826/0  25621/0  02589/0  11282/0  

C* 
D* 00068/0-  00166/0-  02190/-  02291/0-  10229/0-  02291/0-  

E* 00226/0-  18255/0  11228/0  11221/0  01826/0  10158/0  

06519/0 میانگین کل  09058/0  02151/0  02280/0  05222/0-  01209/0  

15266/0 **میانگین ضرایب  18255/0  11228/0  11221/0  01862/0  20081/0  

 سناریو
0/760/080/620/84 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

A* 
D* 00919/0-  02822/0-  02112/0-  06120/0-  08229/0-  02082/0-  

E* 19922/0  19222/0  11820/0  1869/0  21069/0  12280/0  

B* 
D* 01882/0  01281/0  00229/0-  02922/0-  06222/0-  01255/0-  

E* 25269/0  25121/0  12222/0  12192/0  26121/0  12551/0  

C* 
D* 00162/0  00122/0  05102/0-  02512/0-  02218/0-  05812/0-  

E* 21222/0  20262/0  16191/0  29918/0  22560/0  11202/0  

52910/0 میانگین کل  51205/0  55012/0  18262/0  12826/0  50926/0  

21222/0 **میانگین ضرایب  20262/0  16191/0  11911/0  22560/0  12102/0  

*A: 0/12112  ،B :0/12112  ،C :02112  ،D :0/00411  و E :0/2911  

 E*سناریوی  هایضریبنگین میا **

 های تحقیق: یافتهنبعم
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 (22)رابطه  هاکارخانهتحویلی به  شیرخامبر قیمت  شدهفرآوریشیر تأثیر تبلیغات ( 2جدول )

 سناریو
0/300/950/710/19 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

A* 
D* 02121/0-  02006/0-  01022/0-  05228/0-  02258/0-  01195/0-  

E* 12256/0  12912/0  12222/0  19519/0  16956/0  12021/0  

B* 
D* 02122/0-  02008/0-  01016/0-  05280/0-  02252/0-  01199/0-  

E* 12252/0  12912/0  12211/0  19552/0  16952/0  12052/0  

C* 
D* 02122/0-  02002/0-  01010/0-  05269/0-  02256/0-  01196/0-  

E* 12252/0  12911/0  12220/0  95581/0  16952/0  12020/0  

02592/0 میانگین کل  021122/0  06622/0  08521/0  02699/0  06562/0  

12252/0 **میانگین ضرایب  12911/0  12220/0  19528/0  16952/0  12020/0  

 وسناری
0/760/080/620/84 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

A* 
D* 05521/0  05201/0  01299/0  02165/0  09615/0  02585/0  

E* 22680/0  28522/0  65225/0  68106/0  25811/0  62921/0  

B* 
D* 05521/0  05199/0  01220/0  02101/0  09256/0  02516/0  

E* 22628/0  28520/0  65202/0  68212/0  25259/0  62892/0  

C* 
D* 05525/0  05205/0  01282/0  02125/0  09269/0  02561/0  

E* 022629/0  28522/0  65218/0  68222/0  25225/0  62912/0  

59926/0 میانگین کل  20262/0  22221/0  29022/0  11120/0  21290/0  

22690/0 **میانگین ضرایب  28522/0  65218/0  68222/0  25225/0  62912/0  

A* :0/12112  ،B :0/12112  ،C :02112  ،D :0/00411   وE :0/2911  

 E*سناریوی  هایمیانگین ضریب **

 های تحقیق: یافتهنبعم

 شیرخام در نتیجه تبلیغاتکننده میزان مازاد رفاه تولید(، تغییر در 2( و )5با توجه به نتایج جدول )

در جدول  Eمیانگین کل و میانگین سناریوی ( در سناریوی 56)رابطه  و پنیر شدهفرآوریروی شیر 

روی شیر تأثیر تبلیغات دهد در ( نشان می2. نتایج جدول )( نشان داده شده است6( و )2)

 1952022هزار میلیارد ریال تا  201121، از 1292تا  1289طور میانگین از سال هب شدهفرآوری

هزار  2185250و تقاطعی تقاضا و از  قیمتیهای خود هزار میلیارد ریال در سناریوی اول کشش



 011...تاثیر تبلیغات بر تعادل بازارهای

های خود قیمتی و دوم کشش ریال در سناریویهزار میلیارد ریال  8209586میلیارد ریال تا 

 افزایش یافته است. شیرخامکننده ولیدترفاه مازاد تقاطعی تقاضا، 
( در میانگین کل22شیرخام در نتیجه تبلیغات )رابطه کننده مازاد رفاه تولید( تغییر در 2جدول )  

 سال
0/300/950/710/19 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 922259 1222209 811651 822152 106228-  201121 

1290 915166 1251091 291125 811015 296212-  686295 

1291 1122161 1611162 985802 1011562 195225-  825691 

1295 1995221 5882228 1258010 2280201  862622-  1199522 

1292 5260889 2208910 5551090 5582109 1115612-  1952022 

-621201 1211229 1206922 5185115 1206822 میانگین  1122902 

 سال
0/760/080/620/84 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 2918225 2260126 2212982 5280015 5089021 2185250 

1290 2818612 2662555 2562126 5209822 5026258 2105120 

1291 1281092 1222552 1021155 2266292 5259682 2822260 

1295 8106206 8002661 2158112 2918952 1112292 6222822 

1292 80200810  10590012 9165091 2602861 2216921 8209586 

 215121 2262962 112661 229112 6021862 6222822 میانگین

 های تحقیق: یافتهنبعم

تا  1289میانگین از سال طور بهروی شیرخام تأثیر تبلیغات دهد در ( نشان می6نتایج جدول )

هزار میلیارد ریال در سناریوی اول  2262190هزار میلیارد ریال تا  1929800، از 1292

هزار  19156120هزار میلیارد ریال تا  6989010های خود قیمتی و تقاطعی تقاضا و از کشش

کننده های خود قیمتی و تقاطعی تقاضا، مازاد رفاه تولیدمیلیارد ریال در سناریوی دوم کشش

های ر سناریوی اول و دوم کشش، دEشیرخام افزایش یافته است. در مجموع در میانگین سناریوی 

هزار میلیارد ریال مازاد رفاه  11521182و  2122802خود قیمتی و تقاطعی تقاضا به ترتیب 

 شده و پنیر ایجاد شده است.روی شیر فرآوریتأثیر تبلیغات کننده شیرخام در تولید
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 هاییبمیانگین ضر( در 22بطه شیرخام در نتیجه تبلیغات )راکننده مازاد رفاه تولید( تغییر در 2جدول )

 E سناریوی

 سال
0/300/950/710/19 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 1895280 5801112 5165692 5552851 252290 1929800 

1290 1811605 5222212 5108091 5169658 209551 1910250 

1291 5591210 2292229 5618822 5692582 881020 5222120 

1295 1059051 2290515 1601215 1228922 1219092 1125262 

1292 2128688 2622851 2918158 6091192 1991152 2262190 

2212280 1121612 2281126 2185218 1212152 2012511 میانگین  

 سال
0/760/080/620/84 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 8000600 2901601 2161296 6181280 2112585 6989010 

1290 2298606 2202022 6982902 6218125 2580210 8152266  

1291 9688012 9221800 8622926 2818881 6229866 8162091 

1295 12022900 16859212 12521102 12800512 11222811 11880116 

1292 51891118 51621211 19602182 122280012 11851922 19156120 

 11521182 8252585 10122110 11222519 15258210 15882119 میانگین

 های تحقیق: یافتهنبعم

( نشان داده شده 2( در جدول )58)رابطه  شیرخام(، نرخ بهینه تبلیغات 1با توجه به نتایج جدول )

های مورد بررسی در سالدر طیدر میانگین کل دهد که نرخ بهینه تبلیغات نتایج نشان می .است

رصد در سال د 22/5های خود قیمتی و تقاطعی تقاضا از حال افزایش و در سناریوی اول کشش

های یابد و این مسئله در سناریوی دوم کششافزایش می 1292درصد در سال  12/6به  1289

درصد در نوسان است. میانگین سناریوی اول برابر  92/22تا  99/15خود قیمتی و تقاطعی تقاضا از 

  باشد.درصد می 21/15باشد. میانگین کل درصد می 82/50درصد و در سناریوی دوم  28/2

 



 019...تاثیر تبلیغات بر تعادل بازارهای

 در میانگین کل (22)رابطه  شیرخام( نرخ بهینه تبلیغات 7جدول )

 سال
0/300/950/710/19 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 99/1  02/5  20/5  09/2  11/5  22/5  

1290 01/5  02/5  25/5  15/2  16/5  28/5  

1291 18/5  26/5  15/2  86/2  62/5  91/5  

1295 58/1  11/1  28/2  66/6  61/1  02/2  

1292 50/2  22/2  22/6  08/8  29/2  12/6  

19/2 میانگین  59/2  01/1  96/1  11/2  28/2  

 سال
0/760/080/620/84 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 52/11  10/11  60/15  52/11  16/12  99/15  

1290 26/11  25/11  25/15  28/11  61/12  15/12  

1291 02/11  51/11  22/12  22/12  21/19  55/16  

1295 52/51  26/51  12/52  62/20  59/22  92/52  

1292 10/59  08/59  92/25  50/22  10/10  92/22  

06/18 میانگین  20/18  55/50  82/55  85/51  82/50  

 های تحقیق: یافتهنبعم

های سالدر طی Eسناریوی های ضریب( نرخ بهینه تبلیغات در میانگین کل 8نتایج جدول ) بنابر

 29/6ا از های خود قیمتی و تقاطعی تقاضمورد بررسی در حال افزایش و در سناریوی اول کشش

یابد و این مسئله در سناریوی افزایش می 1292درصد در سال  21/16به  1289درصد در سال 

درصد در نوسان است. میانگین  22/65تا  00/51های خود قیمتی و تقاطعی تقاضا از دوم کشش

 25/28باشد. میانگین کل درصد می 82/50درصد و در سناریوی دوم  52/10سناریوی اول برابر 

 باشد.درصد می
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 Eسناریوی های ضریبمیانگین ( در 22)رابطه  شیرخام( نرخ بهینه تبلیغات 2جدول )

 سال
0/300/950/710/19 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 90/2  98/2  21/6  55/2  22/6  29/6  

1290 96/2  01/6  28/6  20/2  15/6  16/6  

1291 22/2  16/2  11/8  05/9  91/2  99/2  

1295 25/15  82/15  02/11  26/12  69/12  22/12  

1292 12/12  65/12  02/12  88/18  61/16  21/16  

18/9 میانگین  29/9  16/10  60/11  50/10  52/10  

 سال
0/760/080/620/84 22211211   ,,,  

0/99f ω  0/98f ω  0/90f ω  0/80f ω  0/73f ω  میانگین 

1289 66/51  86/51  12/52  62/52  25/52  00/51  

1290 88/51  09/55  21/52  92/52  60/52  51/51  

1291 02/52  21/52  25/59  06/25  15/21  92/59  

1295 62/16  09/12  26/20  20/22  82/28  69/21  

1292 61/26  12/22  22/61  10/62  15/21  22/65  

22/21 میانگین  10/22  68/22  51/11  86/12  25/28  

 های تحقیق: یافتهنبعم

 گیری و پیشنهادهانتیجه
شده و پنیر( بر عرضه و های لبنی )شیر فرآوریروی فرآوردهتأثیر تبلیغات به بررسی  پژوهشاین 

 با بررسی کننده در سطح مزرعه پرداخته است. سپسیمت شیرخام و از آن رو مازاد رفاه تولیدق

مازاد  سازیبیشینهمصرف شیر و  باال بردن میزانبه منظور  سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی

)کشش( تبلیغات  تأثیردهنده آن است که ضریب کند. نتایج نشانتعیین میرا  تولیدکننده شیرخام

. (0252/0باشد )میانگین می 09511/0تا  00826/0شده بر عرضه شیرخام مزرعه بین یر فرآوریش

شده بر قیمت خالص دریافتی شیرخام توسط دامدار در همچنین کشش تبلیغات شیر فرآوری

شده بر باشد. کشش تبلیغات شیر فرآوریدر نوسان می 52910/0تا  02151/0میانگین کل از 

. کندتغییر می 11120/0تا  02592/0در میانگین کل از  هاکارخانهویلی به قیمت شیرخام تح

 82/50تا  28/2از  یدارای میانگینکه تعیین نرخ بهینه تبلیغات است  پژوهشترین نتیجه این مهم
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رسد به نظر می باشد.می Eدر میانگین سناریوی  25/28تا  52/10و  میانگین کلدر سناریوی 

یابی )با توجه به وجود دارای منطق بیشتری از نظر هزینه (82/50-28/2کل )سناریوی میانگین 

( 5002( و باالگتاس و کیم )1291شهبازی ) چونها بررسی دیگرباشد. زیرا محدودیت بودجه( 

تا  16/0(، 1291شهبازی ) پژوهشاین ضریب در اند. آوردهدست بهرا  نزدیک به همانهای نرخ

(، بازار دو سطحی )یعنی سطح مزرعه 1291ه است. در مطالعه شهبازی )آمددست بهدرصد  11/12

بازار پنیر و تبلیغات آن  تأثیر این بررسی در ضمنفروشی( مورد بررسی قرار نگرفته است. و خرده

( 5002خارجی باالگتاس و کیم ) یهابررسینیز بر عرضه و قیمت شیر خام نیز دیده شده است. در 

 اند.آوردهدست بهدرصد  9/12تا  5/8ا بین نرخ بهینه تبلیغات ر

 دیگربا توجه به شرایط بازار، با توجه به ها بنگاه دست آمده، ضروری داردبهنتایج  پایهبنابراین، بر 

را صرف  شدهشیر فرآوری درصد از هزینه تولید 51تا  1حدود  ها()هزینه نهاده تولیدی هایهزینه

درصد و بیش از  1عنی بودجه صرف شده برای تبلیغات کمتر از ی. کنند عمومی شیر خام تبلیغات

درصد برای تبلیغات، بازار فروش و درخواست  1کردِ کمتر از درصد از هزینه تولید نباشد. هزینه 51

های تولید را درصد از بودجه کل به تبلیغات، هزینه 51کند و صرف بیش از کاال را دچار اخالل می

 تواند سود را به مخاطره اندازد. ر میو این ام دادهافزایش 

بر افزایش مصرف شیر و از آن رو افزایش سالمتی جامعه و  افزون بودجه بهینه برای تبلغاتصرف 

خام )دامداران(  کننده شیرهای تولیدهای درمان خانوارها، افزایش منافع را برای بنگاهکاهش هزینه

تواند بخشی از بودجه سالمت وزارت خود نیز می خواهد داشت. همچنین دولت شدهو شیر فرآوری

رت جهاد ابهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزی وز

یارانه تبلیغات شیر  کشاورزی را صرف تبلیغات عمومی برای افزایش مصرف شیر در جامعه نماید.

بودجه تبلیغات شیر رهای دیگر برای افزایش تواند از راهکاهای لبنی هم میشده و فرآوردهفرآوری

 در کشور باشد.
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