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مواد و روشها :شبیهسازی مبتنی بر عامل ،به عنوان یک رویکرد پیشرفته پیش بینی ،با در نظرگرفتن عاملهای ناهمگن امکان بررسی تأثیر
سیاستها بر رفتار مصرفکنندگان و الگوی مخارج آنان را فراهم می کند .در این مطالعه ،ابتدا کشش قیمتی لبنیات با استفاده از رویکرد سیستم
تقاضای تقریباً ایدهآل ( )AIDSمحاسبه و سپس شبیه سازی اثرات افزایش قیمت لبنیات بر رفتار خانوارها ،در محیط نرمافزار  Netlogo6انجام
میشود.
يافتهها :نتایج شبیه سازی اثرات افزایش قیمت لبنیات بر رفتار مصرفی خانوارها نشان میدهد درصد خانوارهای مصرفکننده لبنیات در بیستک-
های مختلف ،به طرز محسوسی کاهش یافته است ،این کاهش به طور نامتقارن بین گروههای مختلف مشاهده میشود؛ به نحوی که بیستک اول،
دوم و سوم کاهش بیشتری را تجربه کردهاند .بیستک پنجم کماکان باالترین میزان از کل هزینه پرداختی را داشته و اثرات افزایش قیمت لبنیات
تقریباً موجب به صفر رسیدن مخارج بیستک اول برای لبنیات شده است.
نتیجه گیري :با توجه به اینکه افزایش قیمت محصوالت لبنی سبب کاهش مصرف این کاال در سبد غذایی میشود ،پیشنهاد میشود ،سیاستهای
متنوع حمایتی در بخش مصرف و تولید محصوالت لبنی اتخاذ شود تا سرانه پایین مصرف لبنیات اصالح و افزایش یابد.
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سابقه و هدف :تورم و بیثباتی قیمت مواد غذایی بیش از همه ،گروههای کمدرآمد را تحتتأثیر قرارداده و سبب حذف اقالم غذایی ضروری در
مصرف غذای خانوارهای این گروههای درآمدی می شود .کیفیت تغذیه ،خانوارها را تحت تأثیر قرارداده و نیازهای رشد و سالمت گروههای محروم
جامعه را با مخاطراتی جدی مواجه مینماید .در این میان ،لبنیات نقش مهمی در رشد و سالمت افراد ایفا میکند و از اینرو ،از منظر سیاستگذاری-
های رفاهی ،عنوان یک عامل حیاتی و مهم مورد توجه بوده است.

واژگان كلیدي :لبنیات ،تورم غذا ،سوء تغذیه ،شبیهسازی عاملبنیان

ویژه در گروههای کم درآمد ،بر اهمیت ثبات قیمت مواد غذایی
میافزاید و ناسازگاری اجرای سیاستها ،ناکارآمدی و ناپایداری
بازار مواد غذایی منجر به تغییر عادات مصرفی خانوارها میگردد
( .)0وقتی مسئله ایمنی غذا به میان میآید ،غذا دیگر صرفاً
برای سیری شکمی یا صرف تأمین کالری مورد توجه قرار
نمیگیرد چرا که باید ویتامینها و ریزمغذیهای بدن را نیز
تأمین کند .تغییر عادات مصرفی غذایی خانوارها ممکن است
پیشدرآمد فقر غذایی باشد که به طور غیرقابل انکاری تأثیرات
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 مقدمه
بیثباتیهای اقتصاد کالن ،نوسانات قیمت ارز ،تورم و به تبع
آن نوسانات قیمت غذا یکی از نگرانیهای تغذیهای طی سالهای
اخیر در کشور بوده است .نااطمینانیها و نوساناتی از این نوع
بیشترین پیامدهای سالمتی را متوجه خانوارهای آسیبپذیر و
گروههای کمدرآمد میکنند .نااطمینانیها و نوساناتی از این
دست بیش از هر چیز خانوارهای آسیب پذیر و گروههای کم
درآمد را تحت تأثیر قرار داده و در فقر غذایی یا سوء تغذیه فرو
برده است ( .)1-3سهم باالی غذا از سبد مصرفی خانوارها به
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 Xو  Yمقادیر کاالها α ،سهم بودجه صرف شده روی کاالی
 Xاست که باید بین صفر و یک قرار گیرد .در حقیقت 𝛼 ،بیانگر
سالیق میباشد .مقادیر باالتر  αنشانگر ترجیحات بیشتر برای
کاالی  Xاست .وقتی تابع مطلوبیت با توجه به قید بودجه ()m
حداک ر میشود تقاضا برای کاالی  Xکه با ∗  Xنشان داده می-
شود ،به این صورت است:
𝑚𝛼
()2
= ∗𝑋
𝑋𝑝

𝛼

رابطه  2نشان میدهد که ،وقتی مطلوبیت حداک ر است،
سهم بودجهای صرف شده روی کاالی  Xاست که در این پژوهش
لبنیات است و  1 − αنیز سهم بودجه تخصیصیافته بر روی
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 مواد و روشها
در نظریه اقتصادی ،سلیقهها و ترجیحات به وسیله تابع
مطلوبیت و منحنیهای بیتفاوتی که نشان دهنده ترکیبی از
کاالهایی است و سطع مطلوبیت یکسانی دارند ،مدلسازی
می شوند .در این پژوهش نیز ،ترجیحات با استفاده از تابع
مطلوبیت مدلسازی میشود .برای سادگی تحلیل یک تابع
مطلوبیت کاب -داگالس در نظر گرفته میشود .تابع مطلوبیت
کاب -داگالس برای دو کاال به این صورت است:
𝛂𝛂 𝟏−
𝐘 𝐗=U
()1
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رفاهی قابل توجهی به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد خواهد
داشت ( .)5 ،6سهم باالی مواد غذایی از بودجه افراد در پایین-
ترین دهکهای درآمدی سبب آسیب پذیریِ بیشترِ این خانوارها
از افزایش قیمتها و نهایتاً کاهش یا حذفِ آن از سبد مصرفی
میشود .اینکه افزایش تورم تا چه اندازه دسترسی دهکهای
پایین را به کاالها و سبد مصرفی با حداقل ارزش غذایی محدود
میکند ،میتواند زنگ خطری برای بحران سوء تغذیه در این
خانوارها و هشداری برای اختاللهای رشد بخصوص در کودکان
دهکهای پایین درآمدی باشد (.)6 ،1
در این میاان لبنیاات باه عناوان گاروه غاذایی کاه نقاش
مهماای در رشااد و سااالمت افااراد دارد از اهمیاات ویااژهای
برخااوردار اساات .تااأثیر لبنیااات در سااالمت جامعااه موجااب
شااده تااا سااازمانهااای بااین المللاای همزااون سااازمان غااذا و
کشاورزی ،ساازمان جهاانی بهداشات و صاندون باین المللای
کودکان ساازمان ملال نسابت باه مساابل مرباوی باه شایر و
فرآوردهااای آن حساساایت نشااان داده و شاایر را بااه عنااوان
یکی از شاخصهاای تاأمین حاداقل نیازهاای غاذایی جواماع
معرفی کنند (.)8
مطالعات متعددی در زمینه اثرات افزایش قیمت لبنیات بر
تقاضااا و مصاارف آن انجام شااده اساات اما بر اساااس اطالعات
نگارندگان در داخل کشااور مطالعهای با رویکرد شاابیهسااازی
مبتنی بر عامل انجام نشااده اساات .مهرآرا و حساانی پارسااا
( )1399در مطالعه "بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر
رفاه خانوارهای شاااهری در ایران" نشاااان دادهاند خانوارها در
نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شاادهاند
( .)9علیلو ( )1398در پایان نامه کارشااناساای ارشااد با عنوان
"امنیت غذایی در ایران و چالش های پیشرو" با بررسااای 5
گروه ا صلی غذایی از جمله لبنیات ن شان دادها ست لبنیات یک
کاالی ضااروری برای خانوارهای شااهری بوده و از سااال  91تا
سال  96سهم مصرف مواد غذایی مغذی در دهکهای درآمدی
کاهش و سااهم نان افزایش یافته اساات ( .)11ساالیمانینژاد و
مهرابی بشااارآبادی ( )1396در مقاله "بررسی کشش تقاضای
لبنیات در شهر تهران با استفاده از تابع تقاضای ایدهآل" ن شان
دادهاند تقاضااای لبنیات در شااهر تهران رابطه م بتی با قیمت
لبنیات درآمد و قیمت گوشاات دارد ( .)11ورهرامی و همکاران
( )1390در مقاله "احتساب کششهای قیمتی و درآمدی مواد
غذایی خانوارهای شهری استان تهران ( ")1391 -1383نشان
دادهاند گروه های غالت ،لبنیات و گروه روغن ها جزء کاالهای
ضروری مح سوب می شوند ( Davis .)12و همکاران ()2111
در بررساای تقاضااای لبنیات خانوارهای آمریکایی با اسااتفاده از

دادههای خرده فرو شی برای  12مح صول لبنی ن شان دادهاند
که  11مورد از آنها کشاااش قیمتی بیش از یک دارند ،روابط
جان شینی زیادی در مورد مح صوالت لبنی وجود دا شته ا ست
( Hamill .)13و همکار ( )2115در برر سی تقا ضاهای ناهمگن
و عدم کارایی روشهای سنتی ،شبیه سازی مبتنی بر عامل را
به عنوان روشاای جایگزین معرفی و با اسااتفاده از این رویکرد،
اثر افزایش سااطع عمومی قیمتها را بر سااهم غذا از بودجه در
بیساااتک های مختلف درآمدی در بریتانیا مورد بررسااای قرار
میدهند (.)10
رویکرد این م طال عه از چ ند منظر با م طال عات پیشاااین
متفاوت ا ست .با توجه به تورمهای باالی ک شور و آ سیبپذیری
بیساااتکهای مختلف درآمدی از تغییرات قیمتی ،الزم اسااات
ساایاسااتگذاری متناسااب با خانوارهای هرگروه درآمدی انجام
شود ،از این رو ،در این مطالعه ک شش لبنیات در بی ستکهای
مختلف درآمدی در سالهای  1395و  1391محاسبه و سپس
به بررساای اثر افزایش قیمت لبنیات بر رفتار مصاارفی خانوارها
در بی ستکهای مختلف درآمدی با رویکرد شبیه سازی مبتنی
بر عامل پرداخته میشااود .اسااتفاده از شاابیه سااازی مبتنی بر
عامل از وجوه اصلی تمایز این مطالعه با مطالعات پیشین انجام
شده درکشور است.
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 يافتهها
بر اسااااس نتایج تخمین کشاااش درآمدی و قیمتی برای
لبنیات در ساااالهای  95و ( 91جدول  )1کشاااش درآمدی
لبن یات بین صااافر و یک و طبق نظر یه کشاااش درآ مدی،
نشاندهنده ضروری بودن این کاال است .کشش قیمتی لبنیات
در هر دو ساااال مورد بررسااای بزرگتر از یک و نشااااندهنده
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اساااس ،تغییرات سااهم کاال از بودجه خانوار ،تغییر در مخارج
خانوار ،تغییر سهم هر بیستک از کل هزینه کاال و بار بودجهای
نا شی از شوک افزایش قیمت به تفکیک بی ستکهای مختلف
محاسبه می شود .با توجه به تغییرات قیمت و میزان خرید کاال
توسااط خانوار ،تابع تقاضااا شاابیهسااازی میشااود .برای حذف
تورش های احتمالی ،شااابیهساااازی 31مرتبه اجرا و از نتایج
میانگینگیری میشود.
الزم به ذکر اسااات در این مدل از گروه لبنیات به عنوان
مجموعه اقالم غذایی که توساااط مرکز آمار ایران ذیل عنوان
لبنیات تعریف شااده و شاااخص قیمت لبنیات اسااتفاده شااده
اسااات .درنظرگرفتن گروه لبن یات در مطالعه ،نوعی م یانگین
مصاارف خانوارها از اقالم زیرگروه لبنیات اساات که جانشااین
بودن کاال های زیرگروه لبن یات و ترجی حات خانوار ها بر روی
مصاارف اقالم زیرگروه را نیز مدنظر قرار میدهد .محاساابات و
شبیه سازی برای  5بی ستک درآمدی انجام شده ا ست اما با
تو جه به م حدود یت حجم م قا له صااار ف ًا به ارا به ن تایج برای
بیسااا تک اول به عنوان ن مای نده خانوار های با درآ مد پایین،
بی ستک سوم نماینده خانوارهای با درآمد متو سط و بی ستک
پنجم نماینده خانوارهای با درآمد باال در مقاله بسااانده شاااده
است؛ لیکن نتایج کامل در پیوست ارابه شده است.
با توجه به میانگین  35درصااادی تورم غذا در  5ساااال
گذ شته و بر ا ساس تغییرات قیمت لبنیات طی سالهای قبل،
برای انجام شااابیهساااازی رفتارخانوارها افزایش قیمت لبنیات
معادل  35درصدی و سال مبنا سال  1391در نظر گرفته شده
است.
دادههای مورد استفاده برای استخراج پارامترهای مورد نیاز
برای شااابیهساااازی ،داده های خام پیمایش هزینه و درآمد
خانوارهای شهری برای سال  1395و  1391به ترتیب شامل
 18819و  21351خانوار بوده است ،روش تخمین در محاسبه
کشاااش قیمتی ت قاضااااا  ILLSو نرم افزار مورد اسااات فاده
 STATA16بوده است .انجام شبیهسازی افزایش قیمت لبنیات
بر رفتار خانوارها با رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل با استفاده
از برنامهنویسی در نرمافزار  Netlogo6انجام شده است.
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سایر کاالهای ضروری مانند خوراک ،مسکن ،پوشاک و آموزش
است .تأثیر تغییرات قیمت روی تقاضا با استفاده از کشش قیمت
خود کاال اندازهگیری میشود.
مبنای شااابیهساااازی با رویکرد مبتنی بر عامل سااااختن
نمونهای م صنوعی ا ست که ویژگیهای م شابه نمونههای واقعی
دارد ،شاابیهسااازی مبتنی بر عامل ،به عنوان یک رویکرد پیشاارفته
پیشبینی ،با درنظرگرفتن عامل های ناهمگن امکان بررسااای
تأثیر سیا ستها بر رفتار م صرفکنندگان و الگوی مخارج آنان
را فراهم می ک ند .در این مدل ،خانوار ها به عنوان عا مل ها
درنظرگرفته می شاااوند ،هرکدام یک تابع مطلوبیت داشاااته و
بودجه خود را به کاالها تخصااایص میدهند .در این مدل ،یک
نمونه با  5111خانوار شبیه سازی می شود .برای هر خانوار به
صورت ت صادفی بودجه تعیین می شود ،برای تعیین بودجه ،از
دادههای مرکز آمار ایران از خانوارهای شااهری در سااال 1391
به عنوان نمونه واقعی اساااتفاده میشاااود و میانگین و حداقل
بودجه ساارانه ،سااهم لبنیات از بودجه ،ضااریب جینی بودجه
سرانه خانوارها ا ستخراج و برای شبیه سازی خانوارها در مدل
اساااتفاده میشاااود .نمونه به صاااورت تصاااادفی و به نحوی
شبیهسازی میشود که بیانگر واقعیتهای آماری استخراج شده
از دادههای شااهری پیمایش هزینه -درآمد خانوارها باشااد که
توسط مرکز آمار ایران جمعآوری شده است.
با توجه به اینکه هدف این مطالعه شااابیهساااازی اثرات
افزایش قیمت بر میزان م صرف خانوارها ست الزم ا ست ک شش
تقاااضااااای قیمتی لبنیااات ،بااه عنوان یکی از پااارامترهااای
شبیه سازی که ح سا سیت تقا ضای خانوارها را به قیمت تعیین
میک ند ،در بیسااا تک های مختلف و براسااااس نمو نه واقعی
محا سبه شود .بدین منظور ،سی ستم تقا ضای تقریب ًا ایدهال با
درنظر گرفتن  11گروه کاالیی و  11معادله و با بهرهگیری از
روشهای اقتصادسنجی تخمین زده می شود و کشش تقاضای
لبنیات در بیساااتک های مختلف به عنوان پارامترهای ورودی
مدل محا سبه می شوند ( شرح کامل چگونگی تعریف سی ستم
تقاضاااا ،تخمین مدل و نتایج آن در مقالهای با عنوان "تخمین
کشااش اقالم غذایی در بیسااتکهای درآمدی ایران :سااالهای
 1395و  "1391توسااط نگارندگان این مقاله به چاپ رساایده
اساات) مبنای محاساابه کشااش ،دادههای مرکز آمار ایران از
پیمایش هزینه-درآمد خانوارهای شهری است.
پس از محاسااابه پارامترهای ورودی مدل ،شااابیهساااازی
خانوارها مطابق با ویژگی های نمونه واقعی انجام و ساااپس با
اعمال یک شااوک قیمتی ،اثرات افزایش قیمت لبنیات بر رفتار
خانوارها در بی ستکهای مختلف شبیه سازی می شود .بر این
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پرکشااش بودن این کاال و بیانگر آن اساات که تقاضااا برای این
کاال با تغییر قیمت آن به شدت دچار نوسان میشود.
لبنیات برای همه گروه های درآمدی به عنوان یک کاالی
پرک شش و ضروری مح سوب می شود .نکته قابل توجه اینکه
ک شش قیمتی تقا ضا برای لبنیات برای بی ستک اول در سال
 1391افزایش قابل مالحظهای یافته که به معنای پرکشااشتر
شدن این کاال برای گروه کم درآمد جامعه ا ست ( .)15برر سی
مقایسهای نرخ تورم و نرخ تورم غذا نشان میدهد در دورههایی
که شتاب افزایش قیمتها و تورم تجربه شده ا ست ،نرخ تورم
غذا از نرخ تورم پی شی گرفته ا ست .تاجاییکه بی شترین مقدار
تورم ساالنه در پنج سال اخیر  59درصد و بیشترین مقدار تورم
غذا در زمانِ مشابه  80درصد را بوده است (.)16
نتایج شبیه سازی اثرات افزایش  35درصدی قیمت لبنیات
بر مصاارف خانوارها نشااان میدهد درصااد خانوارهای مصاارف

کننده لبنیات از کل خانوارها در بیسااتکهای مختلف ،به طرز
مح سو سی کاهش یافته ا ست (جدول )2؛ به نحوی که در صد
مصاارفکنندگان در بیسااتک اول پس از افزایش قیمت لبنیات
بیش از  81درصاااد کاهش یافتهاند ،این کاهش در بیساااتک
پنجم حدود  11در صد ا ست .این نتیجه با ک ششهای بد ست
آمده در بخش محاسبات کشش لبنیات در این مطالعه مطابقت
دارد ،به نحوی که در بیساااتک اول که کشاااش لبنیات باالتر
اسااات ،افزایش قیمت لبنیات موجب حذف مصااارف آن در
بسااایاری از خانوارهای این گروه شاااده اسااات .افزایش قیمت
لبنیات و آزادسااازی صااادرات برخی از اقالم این گروه ،موجب
کم شدن میزان م صرف شیر و لبنیات تو سط خانوارها به ویژه
اقشار کم درآمد خواهد شد.

جدول  .0کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای کاالی لبنیات برای سالهای  1395و  1391در مناطق شهری
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نمودار  .0میزان تورم در ایران طی سالهای  1395تا )2116-2121( 1399
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جدول  .2شبیهسازی سناریوی افزایش قیمت لبنیات و تغییر در سهم مصرفکنندگان لبنیات
شرح

سهم مصرف کنندگان
در قیمت پایه

انحراف معیار

سهم مصرف کنندگان
در قیمت جدید

بیستک اول

92/19

0/49

7/53

1/06

بیستک دوم
بیستک سوم

93/83
91/49

0/69

36/65

1/49

بیستک چهارم

88/5

0/79

60/62

1/54

-27/88

82/22

1/04

71/66

1/24

-10/56

بیستک پنجم

0/81

20/09

انحراف معیار

تغییر در مصرف کنندگان
-84/66
-57/18

1/11

-71/4
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مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ،سال هفدهم ،شماره  ،2تابستان 0410
نتایج مندرج در جدول  3نشاان دهنده تغییرات مخارج هر
بیسااتک بر اساااس قیمتهای جدید اساات .با توجه به کشااش
لبنیات برای گروههای درآمدی مختلف ،تغییر در میزان مخارج
پرداختی هر بیساااتک پس از افزایش قیمت ها منفی اسااات.
مفهوم آن این اساات که میزان مصاارف به دلیل افزایش قیمت
کاالهای این گروه کاهش یافته اسااات .این کاهش به صاااورت
نامتقارن بین گروههای مختلف م شاهده می شود؛ به نحوی که
بیستک پنجم  08درصد کاهش در هزینههای لبنیات را تجربه
کرده اساات در حالی که بیسااتک اول ،دوم و سااوم حدود 91
درصد هزینههای خود را کاهش دادهاند.

25
موضوع را در این امر دانست که اساساً سهم هزینه لبنیات برای
بی ستک اول ب سیار کم بوده که پس از افزایش قیمتها نیز این
میزان اندکی کاهش یافته اساات .این در حالی اساات که سااهم
بیسااتک پنجم حدود  21درصااد افزایش یافته اساات .افزایش
هزینه بیستک پنجم به دلیل قدرت خرید باالتر این گروه است
که افزایش هزینه پرداختی برای خرید لبنیات را نشاااان داده
است .به عبارت دیگر ،شبیه سازی اثرات افزایش قیمت بر رفتار
خانوارها در نمونه شاابیهسااازی شااده نشااان میدهد ،بیسااتک
پنجم کماکان باالترین میزان از کل هزینه پرداختی را داشته و
تقریباً موجب به صاافر رساایدن هزینه پرداختی بیسااتک اول
نسبت به کل هزینه لبنیات شده است.

جدول  .3شبیه سازی سناریوی افزایش قیمت لبنیات و تغییرات مخارج
هر بیستک براساس قیمتهای جدید
شرح
بیستک اول

-98/39

0/27

بیستک دوم

-88/02

0/76

بیستک سوم

-94/49

0/42

بیستک چهارم

-70/11

1/11

بیستک پنجم

-48/42

1/12
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نتایج جدول  0نشاااان دهنده ساااهم هزینه پرداختی در
بی ستکهای مختلف قبل و پس از افزایش قیمت لبنیات ا ست.
(مجموع سااهم بیسااتکها معادل  111اساات) .بر اساااس نتایج
فون ،سهم بی ستک اول تا چهارم از کل هزینه لبنیات در نمونه
کاهش یافته و فقط سااهم بیسااتک پنجم افزایش یافته اساات.
سااهم هزینه لبنیات از کل هزینه در بیسااتک پنجم حدود 01
درصد بوده که پس از افزایش قیمت به  61درصد افزایش یافته
ا ست .برر سی تغییرات هزینه لبنیات در میان بی ستکها ن شان
میدهد بی شترین کاهش مربوی به بی ستک سوم بوده ا ست و
کاهش هزینه بیساااتک اول ناچیز اسااات؛ میتوان علت این

سهم از هزینه بر اساس
قیمت پایه

انحراف معیار

سهم از هزینه
بر اساس قیمت جدید

انحراف معیار

تغییرات سهم از هزینه

شرح
بیستک اول

6/36

0/16

0/34

0/07

-6/02

بیستک دوم

11/57

0/28

4/57

0/31

-7

بیستک سوم

17/42

0/42

3/14

0/32

-14/28

بیستک چهارم

24/79

0/47

24/48

1/31

-0/31

بیستک پنجم

39/87

0/83

67/46

¼

27/59
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جدول  .4شبیه سازی سناریوی افزایش قیمت لبنیات و تغییر در سهم هر بیستک از کل هزینه ایجاد شده
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تغییر در میزان مخارج
در هر بیستک

انحراف معیار

نتایج جدول  ،5تغییرات سااهم هزینه پرداختی نساابت به
بودجه در هر بی ستک را برای لبنیات و پس از افزایش قیمتها
نشان میدهد .اختالف سهم از بودجه قبل و پس از شبیهسازی
اثرات افزایش قیمت ،بیانگر بار بودجهای افزایش قیمت لبنیات
برای خانوارها ا ست .همانطور که م شاهده می شود تغییر سهم
بار هزینه نسبت به بودجه برای بیستک اول حدود  1/11درصد
و برای بیستک پنجم حدود  1/22درصد است .بر اساس نتایج،
بار هزینهای برای بی ستک پنجم حدود  1/219و برای بی ستک
اول  1/112اسااات و به ع بارت دیگر ،هزی نه پرداختی برای
مصرف لبنیات در بیستک پنجم نسبت به بی ستک اول به طور
قابل توجهی باالتر بوده اساات .در بیسااتک اول سااهم افزایش
هزینه از بودجه چندان قابل توجه نبوده که میتواند عالوه بر
افزایش قیمت لبنیات ،نشاااان دهنده کاهش مصااارف این کاال
باشاااد .این نتیجه همساااو با نتایج جداول قبل اسااات که
شااابیهساااازی اثرات افزایش قیمت لبنیات نشاااان داد هزینه
پرداختی برای لبنیات در بی ستک اول حدود  98در صد کاهش
یافته که بیانگر حذف این کاالی اسااااسااای از سااابد تغذیه
خانوارهای بیستک اول است.
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جدول  .5شبیه سازی سناریوی افزایش قیمت لبنیات و بار
افزایش قیمت نسبت به بودجه
سهم از بار هزینهای ناشی از
تورم برای هر بیستک

انحراف معیار

شرح
بیستک اول

0/012

0/002

بیستک دوم

0/081

0/005

بیستک سوم

0/033

0/003

بیستک چهارم

0/159

0/008

بیستک پنجم

0/219

0/009
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اعتبارساانجی مدلهای مبتنی بر عامل اساااساااً از چندین
منظر شاااامل اعتبار درونی مدل ،اعتبار نظری و اعتبار نتایج
تجربی ضروری ا ست .برای اطمینان از مطابقت مدل با طرح و
منطق آن و تأیید مدل ،با بررسااای و آزمایش کد ،با توجه به
پارامترها میتوان اطمینان حاصااال کرد که مدل مطابق هدف
آن کار میکند .بررسی اینکه مدل همان طور که انتظار میرود
رفتار کند تحت عنوان «اعتبار درونی» مدل نامیده میشاااود.
برای این مدل ،این کار با آزمایش مدل در مراحل مختلف کد،
برای اطمینان از مدل انجام شااده اساات و هیا خطای منطقی
در ترجمه مدل به کد وجود نداشااات ،و هیا خطای برنامه
نوی سی نیز وجود ندارد .پس از انجام این آزمای شات ،میتوان با
اطمینان اظهار داشاات که این مدل همانطور که در نظر گرفته
شااده رفتار کرده و با طراحی آن مطابقت دارد ( .)11-21مدل
به لحاظ نظری ،بر اساااس تابع مطلوبیت و بودجه خانوار انجام
شده که جزء نظریههای بنیادی در اقت صاد خرد ا ست .عالوه بر
این ،با توجه به اینکه مو ضوع افزایش قیمت لبنیات در ماههای
اخیر در محافل ساایاسااتگذاری به کرات مطرح شااده اساات
تحقیقات تجربی دیگری نیز برای بررساای اثرات افزایش قیمت
لبنیات بر مصرف این گروه غذایی انجام شده است که عمدتاً بر
اسااااس جمع آوری نمو نه و تحل یل بوده اسااات .ن تایج این
شبیهسازی منطبق با این تحقیقات است و لذا میتوان از اعتبار
آن اطمینان حاصل کرد .برخی از شواهد که توسط سازمانهای
مسئول پایش تغذیه انجام شده است در متن مقاله اشاره شده
اسااات .لذا اعتبار سااانجی درونی ،نظری و نتایج برای تعیین
جزبیات مدل ،نظریه های مورد اساااتفاده و نتایج انجام و تأیید
شده است ،از این رو ،میتوان اطمینان حاصل کرد که این مدل
شامل تمام جزبیات الزم برای دستیابی به اهداف شبیه سازی و
تحلیل نتایج است.

 بحث
اهم یت لبن یات به عنوان یک قلم ت غذ یهای در رشاااد و
سالمتی آحاد جامعه امری پذیرفته شده ا ست .افزایش سطع
عمومی قیمتها در سااالهای اخیر موجب کاهش قدرت خرید
خانوار شده و در سنوات گذ شته اغلب تورم اقالم غذایی باالتر
از تورم سااااالنه بوده اسااات .لبنیات برای بیساااتکهای پایین
درآمدی به عنوان کاالی ضاروری محساوب میشاود و به ویژه
برای پایین ترین بیستک از کشش درآمدی باالتری در مقایسه
با بیساااتکهای باالتر برخوردار اسااات؛ به نحوی که کشاااش
درآمدی لبنیات برای پایین ترین بیسااتک در سااال  1391در
مقایسه با سال  1395افزایش یافته و بیانگر این است که برای
خانوارهای بی ستک اول کاهش م صرف شتاب بی شتری گرفته
است .همراستا با این موضوع ،شبیهسازی مبتنی بر عامل نشان
داده ا ست اثرات افزایش قیمت لبنیات به طور قابل مالحظهای
منجر به کاهش یا حذف این کاال از سبد غذایی خانوارها بهویژه
در بیستک پایین درآمدی می شود .این امر خود هشداری برای
سالمت آتی این خانوارها و کودکان این گروه از خانوارها است،
کیفیت تغذیه خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد و نیازهای
رشااد و سااالمت گروههای محروم جامعه را با مخاطرات جدی
مواجه مینماید؛ چراکه به خصاااوص در بیساااتک های پایین
درآمدی بیشاااتر سااایری شاااکمی (تأمین کالری) مدنظر قرار
خواهد گرفت تا سیری سلولی (مصرف مواد مغذی) .این مسأله
در کنار تورم ساااایر اقالم غذایی به ویژه پروتئینهای حیوانی،
بسیار نگرانکننده است -به ویژه برای خانوارهای آسیب پذیر-
و میتواند عالوه بر آثار منفی بلندمدت بر رشد ذهنی و جسمی
کود کان و نیز ساااال مت بزرگسااااالن ،پ یا مد های اجت ماعی
گستردهای درپی داشته باشد.
با افزایش قیمتها از آذرماه  1389قطع یارانه شیر موجب
افزایش هزی نه های تول ید و افزایش هزی نه های ت مام شاااده
فرآوردههای لبنی در کشور شد .از سال  1391تا  1396قیمت
شااایر پاساااتوریزه  2/5برابر و در ساااال  1391قیمت شااایر
پا ستوریزه طی  8ماه با ر شد  66در صدی مواجه شد .سرانه
مصاارف شاایر به ازاء هر فرد ایرانی در خانوار در سااال 1396
حدود  31/2کیلوگرم بوده اسااات که در سااااال  1391به
28/2کیلوگرم رساایده اساات .همزنین ،طی سااالهای اخیر
مصرف شیر و محصوالت لبنی از  121کیلوگرم در سال 1391
به  111کیلوگرم در سااال  1391رساایده اساات .این در حالی
اساات که مصاارف ساارانه شاایر در دنیا  113کیلوگرم اساات.
آمارهای متفاوتی از م صرف جهانی شیر ارابه می شود از 100
کیلوگرم تا سااارا نه  311کیلوگرم در ارو پای غربی؛ ا ما آن زه
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ن مای ند؛ چراکه افزایش قی مت محصاااوالت لبنی برای رشاااد
کودکان و سالمت آنها به ویژه در خانوارهای طبقات متو سط و
کم درآمد جامعه پیامدهای نگرانکنندهای را به دنبال خواهد
داشت.
در بساایاری از کشااورهای صاانعتی برای مواجهه با ناتوانی
خانوارهای طبقات متو سط و محروم جامعه برنامههای حمایتی
طراحی و اجرا میشاااود .از جمله این موارد میتوان به تدوین
برنامه تغذیه با عنوان "زنان ،نوزادان و کودکان" ا شاره کرد که
هدف از آن تأمین نیازهای تغذیهای زنان باردار و حمایت از
دوران طفولیت فرزندان آنها تا سن  6سالگی است که از طریق
تأمین کاالبرگهایی برای این دساااته از مادران و فرزندان آنها
امکان پذیر می شود .این م سأله همرا ستا با مواد م صرّح قانون
اساااساای در حمایت تغذیهای از اقشااار نیازمند جامعه اساات.
برنامههای حمایت تغذیهای که در ب سیار از ک شورهای جهان و
در برخی از مقاطع زمانی در ک شور ایران به اجرا درآمده ا ست،
توزیع شااایر رایگان در مدارس به ویژه در مدارس مساااتقر در
مناطق محروم تر کشاااور بوده اسااات .گساااترش فراگیر این
ساایاساات و توزیع کاالبرگ جهت تهیه لبنیات برای خانوارهای
کم درآ مد از جم له ا قدا مات مؤثر در بهبود ت غذ یه خانوار ها
خواهد بود .فرهنگ سازی برای آ شنایی خانوارها با مواد غذایی
جایگزین که بخش عمدهای از کلساایم مورد نیاز افراد را تأمین
میکند ،نیز از دیگر اقدامات مؤثر در جبران بخشااای از اثرات
سوء ناشی از حذف لبنیات است.

] [ Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir on 2022-12-10

م شخص ا ست اینکه سرانه م صرف لبنیات در ک شور فا صله
زیادی با سرانه جهانی و ک شورهای تو سعه یافته دارد .سرانه
پایین م صرف لبنیات میتواند تبعات منفی متعددی بر سالمت
خانوارها از جمله پوکی اساااتخوان ،کو تاهی قد ،پوسااایدگی
دندانها و  ..ایجاد کند که در این صورت ،بار هزینهای باالتری را
بر خانوارها و شبکه بهداشت و درمان کشور تحمیل خواهد کرد
(.)21
افزایش قیمت لبنیات که به عنوان یک کاالی پرکشاااش
شنا سایی شده ا ست ،باعث کاهش شدید تقا ضا و م صرف این
قبیل کاالها خواهد شاااد .اما این اثر در بیساااتکهای مختلف
درآمدی متفاوت اسااات .طبق نتایج ،حدود  61درصاااد از کل
هزینه لبنیات توسط بیستکهای چهارم و پنجم پرداخت شده
اسااات که با افزایش قیمت ،این میزان به بیش از  91درصاااد
افزایش خواهد یافت .از اینرو ،تقاضااای سااه بیسااتک پایین
جامعه که بخش عمدهای از جمعیت کشور را دربرمیگیرند ،در
اثر شوکهای افزایش قیمت عمالً بسیار کاهش خواهد یافت.
اگرچه حتی با قیمت های فعلی نیز مطابق مطالعات انجام
شده شیر و لبنیات از سفره ب سیاری از خانوارها حذف شده
اسات .طبق مطالعه انجام شاده توساط صانایع غذایی ایران بر
اساس نظرسنجی از  22هزار خانوار شهری و روستایی ،در سه
ماهه نخست سال  1399بسیاری از خانوارها مصرف تخممرغ و
لبنیات را بهطور کامل حذف کردهاند و م صرف لبنیات از جمله
شیر در خانوارهای ایرانی چیزی حدود  81در صد کاهش یافته
اسات ( .)22نتایج شابیهساازی مبتنی بر عامل انجام شاده در
مطالعه حاضار ،با یافتههای حاصال از این نظرسانجی مطابقت
دارد .نتایج این شبیه سازی ،هشداری به سیاستگزاران است تا
ساایاسااتهای متنوع حمایتی در بخش مصاارف و تولید اتخاذ
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Background and Objectives: Inflation and volatility in food prices affect low-income groups more than other income
groups, eliminating essential food items in the household food consumption. Quality of the nutrition of households
includes serious risks to the development and health requirements of disadvantaged groups in the society. Furthermore,
dairy products play important roles in health and development of people. From the welfare policy-making point of view,
this has been addressed as a critical factor.
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Materials & Methods: Agent-based simulation, as an advanced forecasting approach, makes it possible to assess effects
of various policies on consumers’ behaviors and their expenditure patterns by considering heterogeneous agents. In this
study, price elasticity of dairy products was calculated using almost ideal demand system approach. Effects of increases
in dairy prices were then simulated using Netlogo6 Software.
Results: Simulation showed that the proportion of household consumption of dairy products in various groups
significantly decreased. Decreased dairy consumption occurred asymmetrically between various income groups. The fifth
quantile included the highest total expenditure. Adverse effects of dairy price increases decreased dairy expenditure for
the first quantile to almost zero.
Conclusion: Since the increase in the price of dairy products causes a decrease in the consumption of them in the food basket , It is
suggested to adopt a variety of protective policies in consumption and production sector of dairy products in order to improve and
increase the low per capita consumption of these goods.
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