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چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر روند پیشرفت تکنولوژی بر اجزای مازاد رفاه اجتماعی صنعت شیر طی دوره
( )5931 - 5931در شهرستان ورامین میباشد .در این مطالعه ابتدا توابع عرضه و تقاضای شیر با استفاده از روش
حداقل مربعات معمولی برآورد و سپس تاثیر بهبود تکنولوژی بر مازاد رفاه تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و
رفاه اجتماعی در قالب سه سناریو  1 ،5و  51درصد کاهش قیمت ،ناشی از بهبود تکنولوژی مورد بررسی قرار
گرفت .طبق نتایج این مطالعه کشش قیمتی تقاضا و عرضه صنعت شیر در شهرستان ورامین به ترتیب معادل
 -1/51و  1/115برآورد شد .همچنین نتایج تعیین اجزای مازاد رفاه اجتماعی نشان داد که در تمامی سناریوها
مازاد رفاه مصرفکنندگان در اثر کاهش قیمت حدود  1برابر بیشتر از مازاد رفاه تولیدکنندگان در صنعت تولید
شیر در شهرستان ورامین بوده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که سیاست قیمتگذاری نامناسب در صنعت
شیر و کاهش درآمد واحدهای تولیدی باعث شده است که پیشرفت تکنولوژی منافع ناچیزی برای
تولیدکنندگان داشته باشد به طوری که تغییرات منافع مصرفکنندگان دو برابر منافع تولیدکنندگان بوده است.
واژههای کلیدی :صنعت شیر ،حداقل مربعات معمولی ،تقاضا ،عرضه ،مازاد رفاه اجتماعی ،ورامین
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تأمین پروتئین و کلسیم محسوب میشوند .این گونه پروتئینها نسبت به سایر پروتئینهای موجود ،ساده و ارزانتر
میباشند .بدین منظور برای تأمین پروتئین مورد نیاز از آن استفاده میشود و در سبد کاالی خانوارها ،بعد از غالت
بیشترین سهم را از نظر وزنی تشکیل میدهند ( Islamic Parliament Research Center of the Islamic

 .) Republic Of Iran,بنابراین شیر به عنوان یکی از کاالهای اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی
مورد نیاز انسان دارد ،به عنوان ماده اصلی تأمین کلسیم و ویتامین  ،Dاز بروز امراض و بیماریها در جامعه و
ایجاد هزینههای پولی و غیر پولی برای دولتها جلوگیری میکند (

.)Shahbazi,

مصرف شیر و فراورده های آن در تغذیه ،بهداشت و امنیت غذایی اقشار جامعه نقش حیاتی یافته است؛ به طوری
که میزان مصرف سرانه لبنیات در یک کشور ،نشانهای از سالمت افراد و پیشرفت اقتصادی و بهداشتی آن جامعه
محصوب میشود .در سال های اخیر تالش دولت برای افزایش مصرف سرانه محصوالت لبنی بویژه شیر موجب
شده تا تقاضا برای این محصوالت افزایش و متناسب با آن ،تولید شیر کشور نیز افزایش یابد ( Mortazavi et al.,

)؛ به طوری که مصرف شیر کشور از  6537هزار تن در سال  1385به  8221هزار تن در سال  1313افزایش
یافته است .سرانه مصرف شیر در ایران در سال  125 ،1313کیلوگرم بوده است( Statistics Center of Iran,

) .همچنین طبق آمار در مورد سبد غذایی ایرانیان ،مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه  131گرم است که
تنها  38گرم از این میزان را شیر تشکیل میدهد (

 .)Ministry of Agriculture-Jahad,در حالی که

مصرف مطلوب لبنیات هر فرد باید روزانه  225تا  242گرم باشد.
آمار جهانی ،مصرف شیر در جهان 112کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین  322تا  452کیلوگرم اعالم شده
است .این آمار در کشورهای توسعه یافته جهان به  522کیلوگرم نیز میرسد .گزارش سال گذشته سازمان
خواربار و کشاورزی کاهش  32درصدی مصرف شیر و جایگزینی حبوبات و غالت به جای پروتئینهای گوشتی
بارزترین تغییر پذیریهای سبد خرید خانوادهای ایرانی بوده است (

 .)Shahbazi et al.,لذا افزایش تولید و

مصرف شیر یکی از هدفهای مهم دولت در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در بخش کشاورزی
بوده است (

 ،)Hosseini & Erfanian,به طوری که سیاستهای مختلفی برای افزایش تولید و مصرف

شیر و فرآوردههای لبنی در کشور برگزیده شده است .از مهمترین این حمایتها میتوان به سیاست قیمت پایه
شیر ،تدارك نهادههای دامی با قیمت مناسب برای دامداران ،پرداخت یارانه به برخی از صنایع فرآوری شیر،
یارانه مصرف کننده ،اجرای برنامه شیر مدارس ،پرداخت بخشی از حق بیمه ،اجرای طرح واکسنزنی و
خدمات درمانی دام اشاره کرد (

.)Kazemnjad et al.,

بنابراین با توجه به نقش حیاتی لبنیات در تغذیه ،بهداشت و امنیت غذایی اقشار جامعه اقتضا مینماید که دولت
برای تأمین این ماده غذایی ،سیاستگذاریهای مناسبی را برای افزایش تولید این محصوالت به عمل آورد و برای
دسترسی بیشتر آحاد جامعه به این ماده غذایی تسهیالت ویژهای را مهیا سازد.
عموماً دولت ها با استفاده از سه نوع سیاست قیمتی ،نهادی و تکنولوژیکی ،بر تصمیم تولیدکننده به تولید یک
محصول و میزان استفاده از یک نهاده و یا ترکیب نهادهها اثر میگذارد و در نتیجه مقدار تولید را از سالی به سال
دیگر تحت تاثیر قرار میدهد (

 .)Salami & Eshraghi,در حقیقت ،در دنیای امروز ،با توجه به محدودیت
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منابع تولید ،مهم ترین راهکار افزایش تولید ،افزایش تکنولوژی فرآیند تولید است که در نهایت ،موجب افزایش
کارآیی ساختار تولید میشود (

 .)Shahiki Tash et al.,تکنولوژی تمام مهارتها ،دانشها و روندهای

تولید ،استفاده و انجام کارهای مفید برای ارتقای سطح زندگی جامعه بشری و در مجموع تمام روشهایی که به
 .)Gharehbaghian,آنچه که در مبحث

دلیل وجود دانش علمی توسعه داده شدهاند گفته میشود (

تکنولوژی بسیار مهم است ،بحث تغییر تکنولوژی است .تعابیر تغییر تکنولوژی شامل موارد تغییر فرایند تولید بر
اثر کاربرد دانش علمی ،تولید ستاده بیشتر با مقدار مشخصی از منابع ،تغییر پارامترهای تابع تولید با ایجاد یک تابع
تولید جدید ،بهبود دستورالعمل ترکیب مواد خام ،حرکت به سمت داخل در فضای نهادهای مرز همسان تولید و
نهایتا پیشرفت روشهای تولید ناشی از دانش علمی بشر میباشد (
؛

 Yavari & Dashti,؛ Stevenson,

 .)Romer,تغییر تکنولوژی تولید یک محصول تغییر در پروسه تولید آن است .از این رو ،تغییر

تکنولوژی یکی از منابع رشد تولید در طرف عرضه اقتصاد محصوب میگردد (

.)Ansari & Salami,

توسعه تکنولوژی تولید میتواند موجب انتقال منحنی عرضه محصول در بازار رقابتی به سمت راست شده و تولید
محصوالت کشاورزی را افزایش دهد .انتقال منحنی عرضه به سمت راست موجب تغییر مکان نقطه تعادل در بازار
شده و در نتیجه رفاه اجتماعی که معادل با مازاد خالص اجتماعی است تغییر خواهد کرد .این تغییر زمانی حاصل
میشود که مازاد خالص مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییر یابد .بنابراین با توجه به ادبیات تحقیق بررسی
اینکه در فرایند تولید یک محصول خاص روند تغییرات تکنولوژی چه اثراتی بر مازاد رفاه اجتماعی جامعه داشته
است اهمیت پیدا خواهد کرد .با توجه به اهمیت استفاده از تکنولوژی در فرایند توسعۀ اقتصادی ،مطالعات
متعددی در زمینۀ سیاستهای حمایتی و تغییر تکنولوژی صورت گرفته است.
یاوری (

 )Yavari,در بررسی آثار رفاهی سیاست قیمتگذاری گندم طی دوره ( )1352 – 1366نشان داد

که در سال  1366قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت  27درصد پایینتر از قیمت تعادلی بازار بوده که منجر
به زیانی معادل  1132میلیارد ریال برای تولیدکنندگان گندم و منافعی معادل  8322میلیارد ریال برای مصرف-
کنندگان در پیداشته است .دانشورکاخکی و همکاران (

 )Daneshvar kakheli et al.,در تعیین اثرات

تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان طی دوره ( ، )1338 -1382نشان میدهند که در اثر
افزایش قیمت شیر ،رفاه تولیدکنندگان افزایش و رفاه مصرفکنندگان کاهش مییابد و تغییرات رفاه
تولیدکنندگان بیش از تغییرات رفاه مصرفکنندگان است .حسینیپور و احمدیان ( Hoseinipor & Ahmadian,

) به بررسی اثرات رفاهی تغییرات تکنولوژی تولید پنبه در ایران پرداختهاند .در این مطالعه ،توابع عرضه و
تقاضای پنبه برآورد و کشش قیمتی عرضه و تقاضای پنبه را به ترتیب  2/22و  -2/21به دست آمد .نتایج نشان
داد که نسبت مازاد رفاه تولیدکنندگان به مازاد رفاه مصرفکنندگان در حدود  1/7برابر میباشد .شهبازی و
همکاران (

 )Shahbazi et al.,به براورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دسترفته ناشی از وجود انحصار

در صنعت شیر در ایران طی دوره ( )1384 - 1382پرداختهاند .یافتهها نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دسترفته
در سالهای  1382تا  1382است؛ اما از سال  1382تا سال  1384روندی کاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی
از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد .احمدیان و همکاران (
72

 )Ahmadian et al.,به بررسی
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اثرات رفاهی تغییرات تکنولوژی تولید ذرت در ایران پرداختهاند .در این مطالعه ،توابع عرضه و تقاضای ذرت
برآورد و کشش قیمتی عرضه و تقاضای پنبه به ترتیب  2/24و  -2/43به دست آمد .طبق نتایج نسبت مازاد رفاه
تولیدکنندگان به مازاد رفاه مصرفکنندگان در حدود  1/61برابر میباشد .احمدیان و همکاران ( Ahmadian et

 )al.,به بررسی اثرات رفاهی تغییرات تکنولوژی تولید چغندرقند در ایران پرداختهاند .در این مطالعه،
توابع عرضه و تقاضای چغندرقند برآورد و کشش قیمتی عرضه و تقاضای پنبه را به ترتیب  2/213و  -2/22به
دست آمد .نتایج نشان داد که نسبت مازاد رفاه تولیدکنندگان به مازاد رفاه مصرفکنندگان در حدود 2/26
برابر میباشد .در مطالعه حسینی و دشتی (

 )Hosseini & Dashti,روند تغییر تکنولوژی در تولید چغندرقند

ایران با استفاده تابع هزینه ترانسلوگ و معادالت سهم هزینهها در چارچوب سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط
( )SUREطی دوره ( ) 1388-1378انجام گرفته است .طبق نتایج درصد تغییر تکنولوژی در دورۀ مورد مطالعه
 -1/75درصد بوده است؛ یعنی با گذشت زمان هزینۀ واحدهای تولیدی کاهش یافته است .مرتضوی و همکاران
(

 )Mortazavi et al.,در بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروههای مختلف درآمدی شهری طی

دوره ( ) 1371-88در ایران نشان داد که تغییرات جبرانی و رفاه ،روند نزولی را طی میکنند .بدین معنی که با
حذف یارانه شیر رفاه گروههای پایین درآمدی شهری نسبت به گروههای باالی درآمدی ،بیشتر دست خوش
تغییرات میشوند .در مطالعه انصاری و سالمی (

 )Ansari & Salami,اثر تغییر تکنولوژی در بخشهای

اقتصادی بر رشد تولید چهار زیربخش کشاورزی از دیدگاه تقاضا طی دوره ( )1375-1382در چارچوب جداول
داده -ستانده مورد تحلیل قرار گرفته است .طبق نتایج رشد تولیدات محصوالت کشاورزی بیشتر تحت تأثیر تغییر
تکنولوژی در بخش صنایع غذایی واقع شده که به طور نسبی در جهت استفاده بیشتر از محصوالت دامی و طیور و
استفاده کمتر از سایر محصوالت کشاورزی بوده است .شهیکیتاش و همکاران (

 )Shahiki Tash et al.,با

بهکارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر ،به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی بخش صنعت ایران پرداختهاند .با
توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط دادهها ،هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 2/41
درصدی طی سالهای  1365تا  1388شد .تمام  23صنعت مورد مطالعه ،دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و
تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید شده و در سمتی دیگر ،موجب افزایش بهکارگیری از سه
نهاده نیروی کار ،سرمایه و انرژی شده است .هوك و آدالجا (

 )Hoque & Adelaja,تغییرات تکنولوژی

در صنعت شیر ایاالت متحدۀ آمریکا با برآورد تابع هزینۀ ترانسلوگ ،با استفاده از دادههای ترکیبی بررسی
کردند .براساس یافتههای تحقیق درصد پیشرفت تکنولوژی از  4درصد در سال  1176به  1درصد در سال 1181
رسیده است که این پیشرفت کاراندوز و انرژی بر بوده است .کالرك و یانگلبود ( Clark & Youngblood,

) برای برآورد تغییرات تکنولوژی کشاورزی بخش مرکزی کانادا از روش دوگان بهره بردند .نتایج
حاکی از وجود تغییر تکنولوژی خنثی در سالهای  1185 –1135است .راسموسن (

 )Rasmussen,در

بررسی تغییر تکنولوژی در کشاورزی دانمارك طی دوره ( )1163 - 1115از تابع هزینۀ ترانسلوگ
چندمحصولی به همراه چهار معادلۀ سهم هزینه به روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط تکراری استفاده کرده
است .طبق نتایج درصد تغییر تکنولوژی ساالنه برای بخشهای زراعت ،دامپروری پرورش خوك بهترتیب 1 ،4
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و  2/2درصد بوده است .همچنین کشش مقیاس در تمام واحدهای زراعی و لبنی و پرورش دام بزرگتر از یک به
دست آمد .دتا و کریستوفرنس (

 )Datta & Christoffersen,به بررسی ماهیت تغییر تکنولوژی در صنایع

نساجی امریکا پرداختند .آنها در این مطالعه از تئوری دوگان و تابع هزینه ترانسلوگ طی دوره ()1153 – 2221
استفاده نمودند .طبق نتایج میزان تغییر تکنولوژی در محدودۀ زمانی مورد نظر  2/4درصد بوده است؛ ضمن
اینکه تغییر تکنولوژی کاراندوز و سرمایهبر تشخیص داده شده است .الچال و همکاران ( Lachaal et al.,

) با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ به بررسی جانشینی عوامل تولید و تغییر تکنولوژی در بخش کشاورزی
تونس پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که میزان تغییر تکنولوژی ساالنه  3/8درصد بوده است که این
تکنولوژی کاراندوز و بهرهگیرنده از نهادههای واسطه بوده است .یاگیزو و همکاران (

 )Yigezu et al.,در

مطالعهای ،به بررسی تغییر تکنولوژی صنعت چوببری کانادا پرداختند .طبق نتایج نرخ تغییرات تکنولوژی نشان
داد که ،نرخ کل تغییرات تکنولوژی منفی ،اگر چه نرخ تغییر تکنولوژی خالص مثبت به دست آمده بود.
هلوویگ و آدامز (

 )Helvoigt and Adams,با کاربرد مدل تولید مرزی به مطالعۀ تغییر تکنولوژیکی در

صنعت چوب شمال غرب آمریکا طی دوره ( )2222 – 1178پرداختند .بر اساس یافتههای تحقیق رشد بهرهوری
در این سی سال شایان توجه بوده و تغییر تکنولوژیکی بیشترین تأثیر را در این رشد داشته است .لی ( Lee,

) با رهیافت پارامتریک ساختار هزینه صنعت چوب آمریکا و کانادا را مورد بررسی قرار داد .طبق نتایج
روند تکنولوژی تولید در آمریکا در کل منفی و مقادیر بهرهوری کل عوامل تولید با وجود منفی بودن تکنولوژی
تولید مثبت شد .نتایج تکنولوژی تولید در کانادا در طول دوره مثبت شده و تغییرات تکنولوژی مواد اولیهبر بوده
است .اکمیکیک (

 )Akkemik,به کمک تابع هزینه ترانسلوگ ،به بررسی تغییرات تکنولوژی در بخش

تولید نیروی برق ترکیه طی دوره ( )1184 - 2227پرداخت .براساس نتایج ،تغییرات تکنولوژی روند رو به رشدی
داشته و این روند برای شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای خصوصی بهآهستگی صورت گرفته است .در
سطح متوسط دادهها ،فرآیند تکنولوژی طی دوره ( )1184 - 2221به آرامی رشد کرده و از سال  2221به بعد،
 )Feng & Serletis,به بررسی روند تکنولوژی تولید

رشد سریعتری را شاهد بوده است .فنگ و سرلیست (

بانکهای بزرگ مقیاس آمریکا پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که بانکهای بزرگ مقیاس آمریکا در دوره
( ،)2222 - 2225به طور متوسط ساالنه رشدی  1/18درصدی داشتهاند .نتایج بررسی ساالنه نشان داد که رشد
بهرهوری کل عوامل تولید در سالهای آخر دچار افت شده و در سالهای  2222تا  2223دارای رشد صعودی
بوده است .تاندر و تیدور (

 )Tanase and Tidor,به بررسی تکنولوژی تولید صنعت موتوری رومانی در

دوره ( )2221 - 2212پرداختند .براساس نتایج ،در کل ،بنگاههای فعال در بخش صنایع موتوری رومانی دارای
مقادیر مثبت روند تکنولوژی بوده و با توجه تقسیم بندی نتایج محاسبات شاخصها با توجه به منطقه جغرافیایی،
بخش جنوب بیشترین مقدار روند تکنولوژی را تجربه کرده است.
همان طور که بیان شد مطالعات مختلفی در رابطه با تغییرات تکنولوژی در بخشهای تولیدی انجام شده است .لذا
در این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع از روش مطالعات یاوری ( ،)1382احمدیان و همکاران (1381؛ )1312
استفاده شده است .با توجه به اهمیت شهرستان ورامین در تأ مین شیر در استان تهران این شهرستان به عنوان منطقه
13
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مورد مطالعه انتخاب شده است .شهرستان ورامین در طول جغرافیایی  51درجه و  31دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  35درجه و  11دقیقه شمالی ،در ارتفاع حدود  1222متری باالتر از سطح دریای آزاد واقع شده است.
وسعت اراضی منطقه ورامین حدود  155222هکتار میباشد که طول و عرض تقریبی آن  72و  37کیلومتر است.
این شهرستان دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد .ولی با توجه به پتاسیلهای قوی خود از دیرباز بعنوان
منبع تامین کننده شیر استان تهران محسوب شده است .شهرستان ورامین در سال  12با تولید بیش از  112هزار تن
شیر رتبه دوم در استان تهران بعد از شهرستان ری با  222هزار تن کسب کرده است ( Jahad Keshavarzi

 .)Varamin,بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روند تغییرات تکنولوژی بر صنعت شیر در شهرستان
ورامین با استفاده از برآورد توابع عرضه و تقاضای شیر و تعیین اجزای مازاد خالص اجتماعی طی دوره زمانی
( )1375 – 1315انجام شده است.
مواد و روشها

تغییر تکنولوژی با بهبود بهرهوری نهادهها میتواند قدرت رقابتپذیری بخش کشاورزی را افزایش دهد
(

 .)Clark & Youngblood,برای اینکه تکنولوژی جدید بتواند به شکل ابزاری تأثیرگذار در توسعۀ

کشاورزی درآید باید با تغییرات شرایط عرضۀ نهادهها و تقاضا برای تولیدات در اقتصاد سازگار باشد .بنابراین
براساس ادبیات تحقیق تغییر تکنولوژی در فرایند تولید باعث انتقال منحنی عرضه خواهد شد .تکنولوژی با تأثیر بر
انتقال منحنی عرضه به سمت راست ،قیمت تعادلی را کاهش و مقدار تعادلی را افزایش میدهد .مصرف کننده
به سبب دریافت مقدار بیشتر کاال و قیمت پائینتر منتفع و از سوی دیگر تولیدکننده نیز مقدار بیشتر را فروخته
و درآمد بیشتری را دریافت میکند .طبق نظر الستون و همکاران (

 )Alston et al.,تکنولوژی سبب انتقال

منحنی عرضه به سمت راست شده و مازاد رفاه تولیدکننده و مصرفکننده را متأثر میسازد .آن چه اهمیت
دارد این است که بررسی شود که تغییرات تکنولوژی به چه میزان مازاد رفاه تولیدکننده و مصرفکننده و رفاه
جامعه را دستخوش تغییر کرده است .بنابراین روش این مطالعه تعیین اجزای مازاد خالص اجتماعی بوده که از
انتقال منحنی عرضه به سمت راست در اثر بهبود تکنولوژی تولید اتفاق میافتد .در شکل  ،1اثر پیشرفت
تکنولوژی بر عرضه و تقاضای شیر را نشان میدهد .انتظار میرود با ثابت بودن سایر عوامل ،در اثر پیشرفت
تکنولوژی منحنی عرضه (  )Sبه طور موازی به سمت راست انتقال یافته (منحنی  )Sو نقطه تعادل از نقطه اولیه
(  )P ,Qبه نقطه تعادل ثانویه (  )P ,Qجابجا میشود .همان طور که در شکل  1آمده است ،نقطه تعادل از  aبه
نقطه  bجابه جا میشود که در نتیجه این انتقال قیمت تعادلی از  Pبه  Pکاهش و مقدار تعادلی از  Qبه Q
افزایش خواهد یافت .درصد کاهش در قیمت تعادلی بازار ناشی از تکنولوژی با  Zنشان داده میشود که به
صورت زیر تعریف گردید (
( )1

:)Alston et al.,

p p
p

Z 

ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین

از سویی دیگر میزان انتقال منحنی عرضه به سمت راست و پایین با پارامتر  kنشان داده شد و در صورتی که
 ،K=k/Pآنگاه بین  Kو  Zرابطه

 

Z  K

دهنده قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا است (

برقرار خواهد بود ɛ .نشان دهنده کشش قیمتی عرضه و  ηنشان
.)Alston et al.,

در شکل  ،1در نقطه تعادل اولیه  aمازاد رفاه مصرف¬کننده برابر با مساحت ناحیه  P aFمی باشد .پس از انتقال
منحنی عرضه به دلیل بهبود تکنولوژی ،تولید به سمت راست (نقطه تعادل ثانویه  ،)bمازاد رفاه مصرف کننده
برابر  P bFخواهد بود.

شکل  -5تغییر در نقطه تعادل و تغییر در رفاه ناشی از بهبود تکنولوژی
Figure - Change in the balance point and change in welfare due to improved technology

در اثر این پیشرفت تکنولوژی به اندازه  P abPبه رفاه مصرفکنندگان افزوده شده است .بنابراین از لحاظ
جبری تغییر در رفاه مصرفکننده برابر است با:
F

F

P

P

CS   D( p )dp   D( p )dp

()2

P

CS   D( p)dp
P

همچنین تغییر در رفاه مصرفکنندگان را میتوان به صورت زیر نیز نوشت (

:)Alston et al.,
) CS  P Q Z (  .  Z

()3

در شکل  ،1در نقطه تعادل اولیه  ،aمازاد رفاه تولیدکننده برابر با مساحت ناحیه  P aIاست که پس از بهبود
تکنولوژی و انتقال منحنی عرضه به سمت راست و برای نقطه تعادل ثانویه ( ،)bمازاد رفاه تولیدکننده برابر
 P bIخواهد شد .با توجه به این که دو مثلث  P aIو  dcIبا یکدیگر برابر هستند ،میتوان نتیجه گرفت که
تغییر در مازاد تولیدکننده برابر  P bcdخواهد بود از لحاظ جبری تغییر در رفاه تولیدکننده برابر است با:
P

P

I

I

PS   S ( p)dp   S ( p)dp

()4

P

PS   S ( p)dp
d

همچنین میتوان تغییر در رفاه تولیدکنندگان را به صورت زیر نیز نوشت (

:)Alston et al.,

( )5

) PS  P Q ( K  Z )(  . Z

با توجه به اینکه جامعه از دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده تشکیل شده است ،به منظور بررسی رفاه جامعه
بایستی مجموع مازاد رفاه مصرفکننده و تولیدکننده را به دست آورد .بنابراین رفاه جامعه به اندازه مساحت
 P abcdخواهد بود .تغییر در رفاه جامعه برابر است با:
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SC  CS  PS

( )7

P

P

d

P

SC   D( p)dp   S ( p)dp

:)Alston et al.,

تغییر در رفاه اجتماعی را نیز با توجه به شکل یک میتوان به صورت زیر نوشت (

) SC  P Q K (  . Z

( )6

پس با استفاده از روابط  5 ،3و  6تغییر در مازاد مصرفکننده و تولیدکننده و مازاد رفاه اجتماعی ناشی از
تکنولوژِی در صنعت شیر محاسبه میشود.
عوامل مختلفی بر روی تقاضا و عرضه شیر اثرگذار هستند اما چند عامل متغیرهای به کار گرفته شده را تحت تأثیر
قرار میدهد .به طوری که الگوها با متغیرهای کمتر نسبت به الگوهای پیچیده مناسبتر هستند و محدودیت تعداد
دادهها نیز متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد .بنابراین توابع عرضه و تقاضای صنعت شیر در این مطالعه به صورت
زیر تصریح شدهاند:
Q     Pt   Bt   J t   T  U
S

( )7تابع عرضه شیر

t

S
t

Q     Pt   It   Tt  U t
d

( )6تابع تقاضای شیر

d
t

که در روابطه فوق  Qtsمیزان تولید شیر(تن) Pt s ،قیمت تولیدکننده شیر (ریال) Bt ،تعداد تولیدکنندگان
شیر(نفر) J t ،تعداد جمعیت (نفر) Qtd ،میزان تقاضای شیر (مصرف شیر) (تن) Pt d ،قیمت مصرفکننده شیر
(ریال) I t ،میزان درآمد سرانه Tt ،روند زمانی تغییر تکنولوژی U t ،و  U tاجزای اخالل مدل میباشند.
جهت برآورد تابع تقاضا و عرضه شیر به صورت فرم لگاریتم دوطرفه از روش حداقل مربعات معمولی ()OLS
استفاده شده است  ،متغیرهای مورد استفاده شامل میزان تولید شیر در شهرستان ورامین ،تعداد تولیدکنندگان شیر،
مقدار شیر مصرفی ،درآمدسرانه ،قیمت تولید کننده (فروش شیر) ،قیمت مصرف کننده (خرید شیر) و جمعیت
کل شهرستان بوده است .کلیه داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ورامین و مرکز آمار ایران
برای شهرستان ورامین طی دوره زمانی ( )1375 – 1315برداشت شده است .به دلیل لگاریتمی بودن توابع  7و 6
ضرایب نشان دهنده کشش میباشند .پس از تصریح معادالت عرضه و تقاضای شیر ،اثر بهبود تکنولوژی بر
اجزای مازاد رفاه اجتماعی در قالب  3سناریو ،کاهش قیمت  5 ،1و  12درصد ناشی از بهبود تکنولوژی ،مورد
بررسی قرار میگیرد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد مدل از از نرخ افزار

.

 Microfitو

Eviews

استفاده شده است.
نتایج و بحث

در مطالعه حاضر ،به دلیل استفاده از دادههای سریزمانی انجام آزمون ریشه واحد برای بررسی ایستایی متغیرها
بسیار اهمیت دارد .بدین منظور برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ()ADF
استفاده گردید .نتایج بدست آمده در جدول ()1حاکی از این بود که متغیرهای میزان عرضه ،تعداد تولیدکنندگان
و جمعیت شهرستان ورامین در سطح صفر ایستا هستند .اما متغیرهای میزان تقاضا ،قیمت تولیدکننده ،قیمت
مصرفکننده و میزان درآمد سرانه با یک بار تفاضلگیری ایستا میشوند.

ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین

پس از بررسی ایستایی متغیرهای مدل ،معادالت عرضه و تقاضای شیر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
( )OLSبه صورت ذیل برازش داده شده است .در این مطالعه برای جلوگیری از تشکیل معادالت کاذب پس از
تخمین مدل ها؛ باقیمانده-های حاصل از رگرسیون به وسیله آزمون دیکی فولر از نظر ساکن بودن ،مورد ارزیابی
قرار گرفتند که در تمام موارد این باقیمانده¬ها ساکن بودند ( ،)Iبنابراین مشکلی از نظر ساکن نبودن متغیرها،
معادالت را تهدید نمی کند .بنابراین ،آزمون ریشه واحد برای اجزای اخالل معادالت عرضه و تقاضا نیز انجام
گردید که طبق نتایج موجود در جدول ( ،)1این اجزای اخالل نیز ایستا می¬باشند .بنابراین ،حتی اگر برخی از
متغیرهای مدل ایستا نمی باشند ،چون طرفین معادله عرضه و تقاضا را متغیرهای سری¬زمانی تشکیل داده¬اند و
جزء اخالل این توابع ساکن می باشند ،ساکن نبودن متغیرها مشکلی را ایجاد نمی¬کند .بنابراین می-توان به نتایج
اعتماد نمود.
جدول  - 5نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF
)Table - Test results of Augmented Dicky Fuller (ADF

ADF

وضعیت

آزمون ریشه

مقادیر بحرانی در سطوح

Condition

واحد در سطوح

Critical values at levels

عرض از مبدا

Test for
unit root in
) (I

-

-

Variable

-

-

Intercept
عرض از مبدا

) (I

-

-

-

-

) (I

-

-

-

-

) (I

-

-

-

-

) (I

-

-

-

-

) (I

-

-

-

-

) (I

-

-

-

-

میزان درآمد سرانه
Per capita income

) (I

-

-

-

-

Intercept
عرض از مبدا

جمعیت شهرستان ورامین
Population of Varamin city

Intercept
عرض از مبدا

تعداد تولیدکنندگان شیر
Number of milk producers

Intercept
عرض از مبدا

قیمت مصرفکننده شیر
Milk consumer price

Ttend and Intercept
عرض از مبدا

قیمت تولیدکننده شیر
Milk producer price

Intercept
عرض از مبدا و روند

میزان عرضه شیر
Milk Supply

Intercept
عرض از مبدا

میزان تقاضای شیر
Milk demand

Intercept
عرض از مبدا

متغیر

) (I

-

-

Intercept

-

-

جزء اخالل مدل عرضه
Error Term of Supply
Model
جزء اخالل مدل تقاضا
Error Term of supply
model
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نتایج برآورد تابع تقاضای شیر در شهرستان ورامین طی دوره زمانی ( )1375 - 1312با استفاده از روش  OLSدر
جدول ( )2بیان شده است .طبق نتایج ضریب متغیر قیمت مصرفکننده شیر از لحاظ آماری با توجه به آماره t
معنادار و با عالمت منفی برآورد شده است که این نتایج با نظریههای اقتصادی سازگار میباشد .لذا با افزایش یک
درصد در قیمت شیر ،مقدار تقاضای آن به مقدار  2/1درصد کاسته خواهد شد .ضریب متغیر درآمد سرانه از نظر
آماری معنادار و دارای عالمت مثبت می باشد .چنانچه درآمد سرانه افراد یک درصد افزایش یابد ،تقاضای شیر
 2/168درصد افزایش می یابد .همچنین جهت سنجش واکنش میزان تقاضای شیر نسبت به روند پیشرفت
تکنولوژی از شاخص روند زمانی استفاده شد .طبق نتایج متغیر روند با عالمت مثبت نشان میدهد با افزایش یک
درصدی در میزان پیشرفت تکنولوژی میزان تقاضای شیر  2/221درصد افزایش خواهد یافت و مصرفکنندگان
شیر واکنش مثبتی به تقاضای شیر خواهند داشت.
جدول  -1نتایج برآورد تابع تقاضای شیر در شهرستان ورامین
Table – Estimated Livestock Demand Function in Varamin City
متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
احتمال
Prob

T-Ratio
-

Standard Error

Coefficient
-

Variable

قیمت مصرف کننده
consumer price
درآمد سرانه
Per capita income
روند
Trend
ضریب ثابت

= R

= R

[

]

=F

Coefficient
= DW

مقدار ضریب تعیین یا خوبی برازنش  2/16میباشد که نشان میدهد که  16درصد از تغییرات تقاضای شیر در هر
دوره مربوط به تغییرات قیمت مصرف کننده ،درآمد سرانه و متغیر روند تکنولوژی است .مقدار آماره  Fکل مدل
برآورد شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان  11درصد معنیدار است و بیانگر تاثیر متغیرها بر الگو است .آماره
دوربین -واتسون برای آزمون عدم وجود خود همبستگی برابر  1/44محاسبه شد که میتوان نتیجه گرفت که این
الگو با مشکل خودهمبستگی مواجه نیست .برای اطمینان از درستی اعتبار الگو ،باید برقراری فروض کالسیک
مورد بررسی قرار گیرد تا تخمینهای برآوردی طبق فروض کالسیک بهترین تخمین زننده ( )BLUEبدون تور
باشند .بنابراین آزمون خود همبستگی سریالی ،آزمون رمزی ،آزمون نرمال بودن و آزمون واریانس ناهمسانی
جهت چک کردن انحراف از فروض مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به نتایج جدول ( ،)3آزمونهای
تشخیصی مدل ،برای کلیه آزمونها مقدار آمارههای  LMو  Fبیشتر از  2/25میباشد .بنابراین این نتایج برقراری

ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین

تمامی فروض کالسیک را برای مدل مورد نظر تایید مینماید به طوری که مشکالت خود همبستگی جمالت
خطا و ناهمسانی واریانس را نداشته و فرم تصریحی ،درست و جمالت خطا به طور نرمال توزیع شدهاند و اعتبار
آماری نتایج تایید میشود.
جدول  -9نتایج آزمونهای تشخیصی تابع تقاضای شیر در شهرستان ورامین
Table – Diagnostic Tests Livestock Demand Function in Varamin City
فروض کالسیک
آزمون LM
آزمون F
F Version
]
[
[

Test Statistics
آزمون همبستگی سریالی جمله پسماند

LM Version
]
[

Serial Correlation
آزمون تصریح غلط شکل تبعی

]

[

]

........................

[

]

آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

]

[

]

Normality
آزمون واریانس ناهمسانی

Functional Form

[

Heteroscedasticity

به منظور بررسی ثبات ضرایب تابع تقاضای شیر ،از آزمونهای مجموع تجمعی ( )CUSUMو مجموع مجذور
تجمعی ( )CUSUMSQاستفاده شد (اشکال  2و  .)3بر طبق این اشکال آمارههای آزمون فوق در داخل خطوط
مستقیم قرار دارد و نتایج به دست آمده از این آزمون نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و به علت قرار
گرفتن در فاصله اطمینان  15درصد ،شکست ساختاری در مدل وجود ندارد.
Plot of Cumulative Sum of Squares
of Recursive Residuals

Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals
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شکل  -2نتایج آزمون ثبات ساختاری CUSUM

شکل  -3نتایج آزمون ثبات ساختاری CUSUMSQ

Figure - Structural stability test results
CUSUM

Figure - Structural stability test results
CUSUMSQ

نتایج برآورد تابع عرضه شیر در شهرستان ورامین
طبق نتایج برآورد تابع عرضه شیر در جدول ( )4ضریب متغیر قیمت تولیدکننده شیر در شهرستان ورامین از لحاظ
آماری در سطح یک درصد معنادار میباشد .بنابراین به ازای افزایش یک درصد در قیمت تولیدکننده میزان
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عرضه آن معادل  2/221درصد افزایش خواهد یافت .متغیر تعداد واحدهای تولیدی شیر نیز در سطح یک درصد
معنادار و دارای عالمت مثبت میباشد .ضریب این متغیر نشان میدهد که با افزایش یک درصد در تعداد
واحدهای تولید شیر ،عرضه این محصول به میزان  2/622درصد افزایش خواهد یافت .ضریب متغیر جمعیت با
عالمت مثبت از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار میباشد .لذا با افزایش یک درصد در جمعیت به دلیل
افزایش مصرف شیر میزان عرضه شیر نیز معادل  2/831درصد افزایش یافته است .جهت سنجش روند پیشرفت
تکنولوژی و تأثیر آن بر میزان عرضه شیر از متغیر روند استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که ضریب این متغیر
از لحاظ آماری معنادار و دارای عالمت منفی میباشد .لذا پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش عرضه شیر شده است.
در توجیح این نتایج میتوان بیان نمود که در طی سالهای مورد مطالعه قیمت شیر و در پی آن میزان درآمد
حاصل از عرضه این محصول به اندازهای نبوده که واحدهای تولیدی توانایی ایجاد تغییرات تکنولوژی و استفاده
از فناوریهای نوین تولید شیر را داشته باشند و همانطور که مشاهده میشود با اعمال این تغییرات با توجه به
افزایش هزینه های تولید منجر به کاهش درآمد آنها شده است و لذا واحد تولیدی به منظور جبران بخشی از ضرر
ناشی از پیشرفت تکنولوژی مجبور به کاهش تولید شیر شدهاند .همین موضوع باعث شده است که بهرهبرداران
تمایل کمتر به تغییر تکنولوژی و پذیرش آن از خود نشان داده اند.

احتمال
Prob

جدول  - 4نتایج برآورد تابع عرضه شیر در شهرستان ورامین
Table – Estimated Livestock Supply Function in Varamin City
ضریب
انحراف معیار
آماره t
متغیر
T-Ratio

Coefficient

Standard Error

قیمت تولیدکننده
Producer price

تعداد بهره بردار
Number of producers

جمعیت

= R

-

-

-

-

= R

[

]

/

=F

Population
روند
Trend
ضریب ثابت
Coefficient

= DW

مقدار ضریب تعیین  2/18میباشد که نشان میدهد  18درصد از تغییرات عرضه شیر در هر دوره مربوط به
تغییرات قیمت تولیدکننده ،تعداد واحدهای تولید ،جمعیت و متغیر روند تکنولوژی است .مقدار آماره  Fکل مدل
از لحاظ آماری در سطح اطمینان  11درصد معنیدار است و بیانگر تاثیر متغیرها بر تابع فوق است .آماره دوربین-
واتسون برابر  1/63میباشد که نشان میدهد این الگو با مشکل خودهمبستگی مواجه نیست .نتایج آزمونهای
تشخیصی برای اطمینان از درستی اعتبار تابع عرضه شیر در جدول ( )5بیان شده است .آزمونهای فوق ،برقراری

ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین

تمامی فروض کالسیک را برای مدل مورد نظر تایید مینماید به طوری که مشکالت خود همبستگی جمالت
خطا و ناهمسانی واریانس را نداشته و فرم تصریحی ،درست و جمالت خطا به طور نرمال توزیع شدهاند و اعتبار
آماری نتایج تایید میشود.
جدول  -1نتایج آزمون های تشخیصی تابع عرضه شیر
Table – Diagnostic Tests Livestock Supply Function in Varamin City
فروض کالسیک
آزمون LM
آزمون F
LM Version
]
[

Test Statistics
آزمون همبستگی سریالی جمله پسماند

F Version
]
[
]

[

]

Serial Correlation
آزمون تصریح غلط شکل تبعی

........................

[

]

Functional Form
آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

]

[

]

Normality
آزمون واریانس ناهمسانی

[

[

Heteroscedasticity

به منظور بررسی ثبات ضرایب تابع عرضه شیر ،از آزمون های مجموع تجمعی ( )CUSUMو مجموع مجذور
تجمعی ( )CUSUMSQاستفاده شد .براساس شکلهای ( )4و ( ،)5آمارههای آزمون فوق در داخل خطوط
مستقیم قرار دارد و نتایج به دست آمده از این آزمون نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و به علت قرار
گرفتن در فاصله اطمینان  15درصد ،شکست ساختاری در مدل وجود ندارد.

Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals
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شکل  -4نتایج آزمون ثبات ساختاریCUSUM

شکل -5نتایج آزمون ثبات ساختاری CUSUMSQ

Figure - Structural stability test results
CUSUM

Figure - Structural stability test results
CUSUMSQ
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محاسبه قیمت و مقدار تعادلی
در بخش پیش نتایج تخمین توابع عرضه و تقاضای شیر در شهرستان ورامین مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج
تخمین فوق به صورت روابطه ( )8و ( )1بیان شده است.
( )8تابع عرضه شیر

Jt 

T

Bt 

Pt S 

It 

Pt d 

T

( )1تابع تقاضای شیر




ln QtS  
ln Qtd 

در اقتصاد ،زمانی تعادل رخ می دهد که دو یا چند متغیر نامتجانس (مثل عرضه و تقاضا) در یک مقدار ،اندازه،
واحد و یا نقطه به توازن برسند و تمایل ذاتی نیز برای تغییر آن نقطه وجود نداشته باشد .تعادل بازار به معنی برابری
مقدار عرضه و تقاضا است که از روابط بین مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وجود میآید و حاصل چنین
ارتباطی ،قیمت و مقدار تعادلی خواهد بود .منحنی عرضه به تنهایی بیانگر رفتار عرضهکنندگان و منحنی تقاضا به
تنهایی بیانگر رفتار مصرفکنندگان میباشد .بنابراین برای محاسبه قیمت و مقدار تعادلی در بازار با قرار دادن
مقدار متوسط متغیرهای جمعیت و تعداد واحدهای تولیدی شیر در تابع عرضه و مقدار متوسط درآمد سرانه در
تابع تقاضای شیر معادالت فوق به صورت معادالت ( )12و ( )11تصریح میشوند.
()12

Pt S

 .

()11

Pt d



ln QtS  .
.

ln Qtd 

بنابراین برای بدست آوردن تعادل در بازار ،معادالت ( )12و ( )11را برابر هم قرار داده و برای قیمت و مقدار
تعادلی آن را حل می نماییم .بنابراین طبق نتایج تحقیق قیمت تعادلی شیر در بازار شهرستان ورامین معادل
 4318/514ریال و مقدار تعادلی شیر در شهرستان معادل  13865/186کیلو گرم محاسبه شد.
محاسبه مازاد رفاه جامعه و اجزای آن
همان طور که بیان شد در اثر پیشرفت تکنولوژی منحنی عرضه شیر به طور موازی به سمت راست انتقال یافته
است ،بنابراین پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش قیمت تعادلی و افزایش مقدار تعادلی خواهد شد .در این پژوهش
اثرات تکنولوژی در چارچوب سه سناریو قیمتی مورد بررسی قرار گرفته است .براساس سناریو اول تکنولوژی
باعث کاهش قیمت شیر به اندازه  1درصد شده است .در سناریوی دوم تکنولوژی باعث کاهش سطح قیمت شیر
به میزان  5درصد و در سومین سناریو سوم نیز فرض شده است که تکنولوژی باعث کاهش  12درصدی قیمت
شیر شده است.
جدول  -3تغییرات رفاهی ناشی از پیشرفت تکنولوژی در تولید شیر
– Welfare changes due to technological advances in milk production

Z
سناریوی اول
Scenario
سناریوی دوم
Scenario
سناریوی سوم
Scenario

K

ΔCS

ΔPS

Table

ΔSC

ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین

طبق نتایج جدول ( )7تغییرات مازاد مصرفکنندگان براساس تغییر قیمت به اندازه یک درصد معادل 8118816
ریال می باشد .تغییرات مازاد تولیدکنندگان شیر در صورت کاهش یک درصدی قیمت معادل  4231252ریال
میباشد .تغییرات رفاه کل جامعه نیز معادل  4231252ریال محاشبه شده است .بنابراین مشاهده میشود که
پیشرفت تکنولوژی در صنعت شیر باعث افزایش  2برابری رفاه مصرفکننده نسبت به رفاه تولیدکننده شده است.
تغییرات اضافه رفاه مصرفکنندگان شیر در شهرستان ورامین با توجه به تغییر  5درصدی قیمت تعادلی شیر معادل
 22326751ریال بدست آمده است .مازاد رفاه تولیدکننده نیز برابر  12113273ریال محاسبه شد .همچنین مازاد
رفاه جامعه نیز برابر  32442122ریال تغییر کرده است .کاهش  12درصدی در قیمت تعادلی شیر در اثر بهبود
تکنولوژی باعث ایجاد تغییراتی در مازاد مصرفکننده به اندازه  42657622ریال شده است .تغییرات مازاد
تولیدکنندگان شیر نیز معادل  22267177ریال بوده است .همچنین در اثر تغییرات  12درصدی قیمت شیر مازاد
رفاه جامعه نیز  71233771ریال تغییر کرده است .طبق نتایج مشاهده میشود که در اثر بهبود تکنولوژی تغییرات
مازاد مصرفکننده نسبت به مازاد تولیدکننده شیر بیشتر میباشد به طوری که تغییرات مازاد مصرفکننده به طور
متوسط  2برابر تغییرات مازاد تولیدکننده است .بنابراین با پیشرفت تکنولوژی رفاه مصرفکنندگان افزایش یافته
است به طوری که این نتایج با نتایج برآورد تابع تقاضا و عرضه شیر که تغییرات روند تکنولوژی باعث افزایش
تقاضا و کاهش عرضه شیر در شهرستان ورامین شده است همخوانی دارد.
نتیجهگیری کلی

اگر تکنولوژی تولید شیر پیشرفت کند ،ضمن افزایش بهرهوری ،سبب افزایش تولید و در نهایت انتقال منحنی
عرضه به سمت راست میشود .تغییر در رفاه تولید و مصرفکننده تنها یکی از اثرات انتقال منحنی عرضه است.
اثر تکنولوژی بر تولید و کاهش ضایعات و حتی فقر تنها بخشی از آثار مثبت بهبود تکنولوژی در جامعه است.
اگر چه سیاستهای دیگری نظیر افزایش واحدهای تولیدی ،پرداخت یارانه نهادهای و نیز سایر ابزارها و سیاست-
های دولت می تواند باعث تغییر مکان منحنی عرضه به سمت پایین شود ،اما اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت
بهبود تکنولوژی از مواردی است که این سیاست را از سایر سیاستها متمایز میسازد .بنابراین پژوهش حاضر با
هدف بررسی تاثیر تکنولوژی بر صنعت تولید شیر در شهرستان ورامین انجام شده است .برای این منظور توابع
عرضه و تقاضای شیر طی دوره ( )1375 – 1315با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSبرآورد شد.
طبق نتایج کشش قیمتی عرضه و تقاضا برابر  2/221و  - 2/1برآورد شد .پس از تصریح معادالت عرضه و
تقاضای شیر ،اثر بهبود تکنولوژی بر اجزای مازاد رفاه اجتماعی در قالب  3سناریو ،کاهش قیمت  5 ،1و 12
درصد ناشی از بهبود تکنولوژی ،مورد بررسی قرار گرفت .طبق نتایج عایدی مصرفکنندگان در اثر کاهش
قیمت در هر  3سناریو  2برابر بیشتر از منابع مازاد تولید کننده است .نتایج این مطالعه با مطالعات ( Daneshvar

 )kakheli et al.,و (

 )Mortazavi et al.,در مورد محصول شیر) ،

 )Yavari,در مورد

محصول گندم مشابه می باشد و در این مطالعات اجرای سیاست بهبود تکنولوژی یا کاهش قیمت نشان داد که
اضافه رفاه مصرف کنندگان بیشتر از اضافه رفاه تولیدکنندگان بوده است .اما نتایج این مطالعه مخالف نتایج مطالعه
13
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)
و)

 ) Hoseinipor & Ahmadian,برای محصول پنبه)،
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 (Ahmadian et al.,در مورد محصول ذرت

 )Ahmadian et al.,در مورد محصول چغندرقند در ایران میباشد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که

سیاست قیمت گذاری نامناسب در صنعت شیر و کاهش درآمد واحدهای تولیدی باعث شده است که پیشرفت
تکنولوژی منافع ناچیزی برای تولیدکنندگان داشته باشد به طوری که تغییرات منافع مصرفکنندگان دو برابر
منافع تولیدکنندگان بوده است .بنابراین طبق نتایج تحقیق پیشنهاداتی به صورت زیر ارائه میشود.
 با توجه به منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژی برای جامعه پیشنهاد میشود تا بخشی از منابع که بایستی جهتحفظ و افزایش ظرفیت تولید اختصاص یابد ،به منظور بهبود تکنولوژی هزینه گردد.
 لزوم توجه سیاست گذاران به ساختار بازار به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر رفاه جامعه ،مشخص میشود.ایجاد بنگاههای رقیب با اتخاذ سیاستهای حمایتی و قیمتگذاری صحیح میتواند نقش شایانی در بهبود بازار
شیر ایفا نماید.
 دولت با ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیالت میتواند سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در صنعت شیرتشویق کند .برای نمونه ،دولت با اعطای تسهیالت ارزان قیمت به سرمایهگذاران میتواند به ایجاد کارخانههای
تولید شیر کمک نماید .در نتیجۀ این مسئله اوالً تولید شیر و در پی آن مصرف سرانۀ این کاال افزایش مییابد که
این امر در بهبود سالمت جامعه نقش مهمی دارد .ثانیاً با افزایش تعداد کارخانههای تولید کنندۀ شیر ،انحصار
موجود در بازار شیر از بین میرود و بازار آن به بازار رقابتی نزدیکتر میشود.
 با ایجاد رقابت در بازار شیر ،قیمت شیر به صورت منطقی و درست تعیین میگردد که این امر منجر به افزایشکارایی بازار شیر میشود .در مجموع میتوان گفت که با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تولید شیر ،منافعی را
میتوان به دست آورد که همگی در افزایش رفاه جامعه نقش دارند.
 نتایج مطالعه حاضر راهنمای ارزشمندی در جهت شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار در عرضه شیر جهت استفادهدر برنامه ریزی های آتی است .همچنین نتایج مطالعه قابل استفاده در نحوه و نوع تصمیم گیری ها و سیاست
گذاری های مرتبط با قیمت گذاری نهاده های تولید شیر ،میزان تعرفه واردات نهاده ها و میزان سرمایه گذاری در
فرایند تولید تحت سناریوها و حاالت مختلف احتمالی در طول برنامه های توسعه در آینده می باشد.
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