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وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا: مطالعه موردی 

 تقاضای محصوالت لبنی خانوارهای شهری در ایران
 امیرحسین چیذری، زینب شکوهی، حبیب اله سالمی و سیدصفدر حسینی1
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 چکیده
متی متفاوت قیمتی و غیر قی هایکنندگان نسبت به عاملمصرف واکنشتجزیه و تحلیل الگوی مصرف خانوار و 

ای است. در این راستا انتخاب بهترین فرم اهمیت ویژهدارای برای سیاستگذاران و فعاالن بازار محصوالت غذایی 
دگان بکار گرفته کننتواند به عنوان ابزاری قابل اطمینان در تحلیل رفتار مصرفوسیله آن میهورد تقاضا ببرآتابعی و 

تقاضای پویا شامل مدل  برآوردر عادات مصرفی، سه الگوی متداول در یثتأ کردن با لحاظ پژوهشدر این شود. 
تقاضای اقالم پر مصرف لبنی شامل شیر، ماست، پنیر و کره  و  آسارسون، ری و رتردام تعمیم یافته استفاده شد

 وی الگعنوان ه، مدل ری بموید آن است که  پژوهشنتایج د. شورد برآپاستوریزه برای خانوارهای شهری در ایران 
 وتبا قعادات مصرفی برای هر چهار کاالی لبنی را  تأثیرد در مدل ری، وجود نتایج آزمون وال. مناسب انتخاب شد

 جهینت در و قاضات تابع برآورد در بیار جادیا به منجر تواندیم یمصرف عادات تأثیربنابراین نادیده گرفتن تأیید کرد. 
 یتقاضا وصخصهب تقاضا، لیتحل بررسی در شودیم شنهادیپ رو نیا از. شود خانوار یمصرف یالگو نادرست لیتحل

  .ردیگ قرار آزمون مورد یمصرف عادات تأثیر ،ییغذا محصوالت

 JEL :D1, D120 بندیطبقه

 عادات مصرفی، الگوی ری. ،لبنیات : تقاضا،های کلیدیواژه

  

                                                           
 تید اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهرانااس ، دکترا واستادیار ؛ترتیبهب 1

Email: chizari8000@ut.ac.ir  



 1394/ 2/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    20

 

 مقدمه
 و فمختل کاالهای میان مصرفی هایهزینه تخصیص چگونگی در کنندگانمصرف رفتار بررسی

 توجه مورد همیشه قیمتی غیر و قیمتی متفاوت هایعامل تغییرات به نسبت آنان واکنش

-ریزی و سیاستاینکه هرگونه برنامه نخست .است اهمیتدارای  جهت دو از و بوده اقتصاددانان

گذاری در زمینه امنیت غذایی، مدیریت یارانه، تنظیم بازار، ارائه الگوهای مناسب و مؤثر بازاریابی 

موارد نیازمند شناخت ساختار تقاضا است. دوم اینکه تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی دیگر و 

ریزی تولید و چگونگی فعال در بازار به منظور برنامه هایعامل دیگرو صاحبان صنایع غذایی و 

ت به آنان نسب واکنشبینی کنندگان و پیشنیازمند شناخت رفتار مصرف خود فروش محصوالت

نوان تواند به عورد تقاضا میبرآط اقتصادی و غیر اقتصادی هستند. در این راستا تغییرات شرای

اضا بیشتر های تقسیستم برآورد کار گرفته شود.هکنندگان بابزاری مناسب در تحلیل رفتار مصرف

ای سری هورد ایستای تقاضا با استفاده از دادهبرآگیرد. در های ایستا صورت میکارگیری مدلهبا ب

کننده کننده تغییری ندارد و مصرفزمانی فرض بر این است که در طی زمان سلیقه و ذائقه مصرف

که این فرض در بسیاری از دهد. در حالینشان می واکنشطور آنی به تغییر در قیمت و درآمد هب

خیر أشرایط، به دور از واقعیت است و تغییر رفتار مصرفی در نتیجه تغییر در قیمت و درآمد با ت

 ایجاد به منجر ایستا هایمدل کارگیریهب شرایط این در .(1977 همکاران، و هسن) همراه است

 نهمچنی. دشومی خانوار مصرفی الگوی نادرست تحلیل نتیجه در و برآوردی هایضریب در اریب

 رگذاریاث با تواندمی تقاضا بر مدتکوتاه اثرات افزون بر قیمتی غیر و قیمتی هایسیاست اتخاذ

 واندتمی مصرفی عادات وجود دیگر عبارتهب و باشد نیز بلندمدت اثرات دارای مصرفی عادات بر

 شود نقض مدتکوتاه و بلندمدت در شده اتخاذ هایسیاستبا  متفاوت کلیبه اثرات به منجر

 ر،کرامبه دو عامل ویژگی ماندگاری کاال  ) طور عمدهبهکنندگان فرض رفتار ایستای مصرف

؛ 1970؛ پوالک، 1997گورمن، ( و وجود عادات مصرفی )1938؛ تینتر، 1974؛ دایورت، 1957

شود. البته وجود عادت مصرفی، ( نسبت داده می1992؛ مولبائور و پاشرد، 1992پوالک و والس، 

گی که ویژدهد درحالیمواد غذایی را تحت تأثیر قرار می ویژههالگوی مصرفی بسیاری از کاالها ب

 گونه نیست.اینهمیشه ماندگاری 

 غذایی ماده این مصرف و آیندمی شمار به غذایی مواد ترینمهمجمله  از آن هایوردهآفر و شیر

 هایشاخص از یکی عنوانبه آن سرانه مصرف میزان که است اهمیت دارای ایاندازه به

 شهرى خانوارهاى لبنى هاىفرآورده و شیر هزینه میانگین. شودمی شناخته کشورها یافتگیتوسعه
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 درصد 5/2 و خوراکى هاىهزینه درصد 8/4 حدود میانگین طورهب 1390 تا 1388 هاىسال در

 کشور درهر فرد  شیر سرانه مصرف میانگینهمچنین  .1است داده تشکیل را خانوارها هزینه کل از

. استبوده  کیلوگرم 70 به نزدیک 1391 سال در مرکزی، بانک از شده دریافت آمار طبق بر

 خانوارهای سرانه مصرف میزان اخیر دهه دو در است، مالحظه قابل( 1) نمودار در که گونههمان

 یهاسال رد البته. است بوده همراه افزایشی روندی با ماست و پنیر شیر، محصوالت در ایرانی

 ماست و کاهش با شیر مصرف ای،یارانه شیر حذف و هایارانه هدفمندی از پس 1391 و 1390

 . اندبوده تغییر بدون احدودیت کره و پنیر و

 (کیلوگرم) ایران شهری خانوارهای در لبنی هایوردهآفر سالیانه مصرف یزانم( 1) نمودار
 

 مجموع در که است شده مشخص کشور، در شهری خانوارهای لبنی اقالم مصرف آمار به توجه با

 سازمان توسط شده توصیه حداقل از درصد 33 حدود و پایین بسیار ایران در شیر مصرف سرانه

ر بمصرف لبنیات در از آنجایی که رفتار و عادات مصرفی . است( کیلوگرم 200) جهانی بهداشت

بهبود  تواند بهسالمت جامعه اثرگذار است، بنابراین شناخت الگوی مصرفی خانوارها در لبنیات می

 یزیربرنامه و سیاست گونه هر غذایی جامعه کمک کند. همچنین اتخاذمصرف و در نتیجه امنیت 

 االک این مصرفی الگوی دقیق شناخت نیازمند مطلوب، سطح به مصرف رسیدن برای مناسب

تواند تحت تأثیر عادات مصرفی قرار بگیرد و مواد غذایی می دیگرمصرف لبنیات همانند  .است

و در نتیجه تحلیل  دیبرآور هایضریبنادیده گرفتن چسبندگی در مصرف منجر به اریب در 

 مصرفی عادات وجود بررسی پژوهش این از هدفاز این رو د. شومی الگوی مصرفی خانوار نادرست

                                                           
 (.1392برگرفته از طرح تحقیقاتی برنامه راهبردی صنعت لبنیات در وزارت صنعت، معدن و تجارت ) 1 
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 رایب پاستوریزه کره و ماست پنیر، شیر، شامل لبنی هایوردهآفر تقاضای تجربی تحلیل و

  .باشدمی ایران در شهری خانوارهای

در داخل کشور در  ایگسترده هایپژوهشاگرچه  ،دهدموضوع نشان می منابع علمیمروری بر 

؛ شهبازی و 1387تقاضای محصوالت غذایی از جمله لبنیات )حسینی و عرفانیان، برآورد زمینه 

؛ بخشوده، 1386؛ صمدی، 1384ی، ؛ آقاپور و کوپاه1386کهنسال، و ؛ جعفری 1388همکاران، 

دودی )باریکانی و همکاران، عبه جز تعداد بسیار م هااین بررسی( صورت گرفته اما در همه 1375

 هایپژوهشگیری عادات مصرفی لحاظ نشده است. ( شکل1388؛ رنجبر و همکاران، 1386

 اول . دستهکردتوان تقسیم دو دسته کلی می خارجی در زمینه وجود عادات مصرفی را به

 مانند اندپرداخته مصرفی عاداتکردن  لحاظ با تقاضانظری  مبانی به هایی است کهپژوهش

 هاییپژوهش دوم دسته و 2003 بوشهری، ؛1991 کپنین، و آلسیا ؛1984ری، ؛1970پوالک،

عادات مصرفی را در تحلیل  کردن با لحاظ های ارائه شده در بررسی الگوی تقاضااست که شیوه

 هب توانمی جمله آن از که اندکار گرفتههتقاضای کاالهای مختلف به ویژه محصوالت غذایی ب

 ؛2009 جونز، و محمد ؛1988 همکاران، و بیریز ؛2010 همکاران، و زن ؛2007 چن، و لیو پژوهش

داخلی  هایپژوهشرو از دو جهت با بنابراین تحقیق پیش .اشاره کرد 1991 دورهام، و هاین

های پویا در تحلیل رفتار کارگیری مدلهب نخست،صورت گرفته در این موضوع متفاوت است، 

انتخاب بهترین فرم تابعی تقاضا از میان سه  پس از آنمصرفی اقالم لبنی در خانوارهای شهری و 

 الگوی متداول در برآورد تقاضای پویا.

 روش تحقیق
فته کار گرههای گوناگونی بعادات مصرفی در بررسی تقاضای مصرف کنندگان شیوه برای ورود

قاضا ت سیستمرا در سه دسته کلی تقسیم کرد، تعدیل عرض از مبدا در  هاتوان آنشود که میمی

 برآورد(، 2003؛ کلوناریس و هاالم، 1997؛ آجرتون، 1991؛ آسارسون، 1991آلسی و کپتین، )

( و 1998؛ ایلس و آننور، 1990موشینی و میلک، مدل در تفاضل مرتبه اول و یا چهارم )

؛ بورتن و 1983آندرسون، بالندل، کارگیری یک چارچوب پویا و سپس استخراج تابع تقاضا )هب

بندی ارائه شده در باال، سه شیوه نیز با توجه به دسته پژوهش در این .(1984؛ ری، 1992یانگ، 

د. این سه روش شامل، رهیافت وشمیکارگرفته هورد تقاضای پویای محصوالت لبنی بآدر بر

یابد، ال تعدیل می( که در آن عرض از مبدأ مدل تقاضای تقریباً ایده1991آسارسون )آسارسون، 

 AIDSکارگیری تابع هزینه پویا به استخراج تقاضای پویای ه( که با ب1984رهیافت ری )ری، 
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( که با حداکثرسازی تابع مطلوبیت بین 2003)بوشهری،  رتردام تعمیم یافتهپردازد و روش می

ترتیب به تشریح هریک از این سه روش هدر ادامه بشود. ای تابع تقاضای پویا استخراج میدوره

 شود پرداخته  می

 آسارسون مدل -1

استخراج می شود  2PIGLجیحاتکه از شکل لگاریتمی تر AIDS1صورت کلی مدل تابع تقاضای

 است (1)به شکل رابطه 

(1) 𝑤𝑖 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑗

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑗 + 𝛽𝑖𝑙𝑜𝑔{𝑥 𝑃}⁄  

(2) 𝑙𝑜𝑔 𝑃 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 log 𝑃𝑖 + 1
2⁄ ∑ ∑ 𝛾𝑘𝑗 log 𝑃𝑖 log 𝑃𝑗 

کل هزینه خانوار  j ، xقیمت کاالی i  ،jpاختصاص یافته به کاالی هایهزینهسهم  iw که در آن

های نئوکالسیکی آید. محدودیتدست میهب (2)شاخص قیمتی که از رابطه  Pروی کاالها و 

 شود:پذیری، همگنی و تقارن نیز به صورت زیر به مدل  اعمال میتابع تقاضا شامل جمع

(3)
 

∑ αi = 1,    i ∑ γiji = 0,   ∑ wi = 1    i   ∑ βi = 0 ,i          
∑ γijj = 0  
γij =γij     

 هایهفاده از رابطو غیر جبرانی به ترتیب با است جبرانیهای قیمتی ، کششهاهزینههای کشش 

  شود:زیر محاسبه می

(4)
 

𝜂i = (βi wi⁄ ) + 1  
εij

∗ = (γij wi⁄ ) − δij + wj 
  휀𝑖𝑗 = (𝛾𝑖𝑗 𝑤𝑖⁄ ) − 𝛿𝑖𝑗 + 𝛽𝑖(𝑤𝑗 𝑤𝑖⁄ ) 

ود، با شدر مدل آسارسون به منظور براورد تابع تقاضا از مدل تقاضای  تقریبا ایده ال استفاده می 

ن با بنابرای. شودمصرفی هر کاال با یک وقفه به معادله اضافه می هایهزینهاین تفاوت که سهم 

 :(1991 آسارسون،) برابر است با 𝛼𝑖، (1)توجه به رابطه تقاضای ارائه شده در رابطه 

(5) 𝛼𝑖 = 𝛼𝑖0 + ∑ 𝜃𝑖𝑗𝑤𝑗(𝑡−1)

𝑛

𝑗=1

 

 خواهیم داشت: (1)در رابطه  (5)با جایگذاری رابطه  

(6)
 

 𝑤𝑖 = 𝛼𝑖0 + ∑ 𝜃𝑖𝑗𝑤𝑗(𝑡−1)
𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝛾𝑖𝑗 ln 𝑃𝑗

𝑛
𝑗=1 + 𝛽𝑖 ln (

𝑋

𝑃
)
 

                                                           
1 Almost Ideal Demand 
2 Price Independent Generalized Linear logarithm 
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𝜃𝑖𝑗  دهدیم نشان یجار یدوره در مصرف بر را قبل یدوره در مصرف تأثیر که است یبیضر .

 .است بررسی مورد یکاال مصرف در یمصرف عادات وجود دهنده نشان بیضر نیا یدار یمعن

 شود:صورت زیر تعریف میهب 𝑤𝑗(𝑡−1)نیز با ورود  Pشاخص قیمت 

(6)
 

ln 𝑃𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑘0 ln 𝑃𝑘𝑡 + ∑ ∑ 𝜃𝑘𝑗𝑤𝑗(𝑡−1) ln 𝑃𝑘𝑡 + 1
2⁄ ∑ ∑ 𝛾𝑘𝑗 ln 𝑃𝑘𝑡 ln 𝑃𝑗𝑡 

 
∑ترتیب هپذیری و همگنی بمنظور برقراری شرط جمعهب 𝜃𝑖𝑗 = 0𝑖  و∑ 𝜃𝑖𝑗 = 0𝑗  به شروط

های کوتاه مدت خود قیمتی، متقاطع و درآمدی نیز شود و کششاضافه می (3)موجود در رابطه 

جلوگیری  برای پژوهشدر این شود. الزم به توضیح است که محاسبه می (4)با استفاده از رابطه 

 𝑤𝑗(𝑡−1)با لحاظ ها از شاخص قیمت استون درجه آزادی و کاهش همخطی میان قیمت از کاهش

 شود. میاستفاده 

 یر مدل -2

با در نظر گرفتن فرض پویایی تعریف شده و سپس تابع تقاضا  هاهزینهدر این رهیافت ابتدا تابع 

با در نظر داشتن اثر عادات مصرفی  هاهزینهدهنده تابع نشان (7)شود. رابطه از آن استخراج می

 .(1984 ،یر) است

(7)
 

ln 𝑐(𝑢, 𝑃𝑡) = 𝛼0 + ∑ 𝛿𝑖𝑖 𝑒𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖𝑖 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑡 +
1

2
∑ ∑ (�̃�𝑖𝑗 + 𝜃𝑖𝑗𝑥𝑡−1)𝑙𝑛𝑃𝑖𝑡𝑗𝑖 𝑙𝑛𝑃𝑗𝑡 +

 𝑢𝛽0 ∏ 𝑃𝑖𝑡
𝛽𝑖+𝜂𝑖𝑥𝑡−1

𝑖        
ام در دوره iقیمت کاالی  𝑃𝑖𝑡ام در دوره قبل، iمصرفی برای کاالی  هایهزینه 𝑒𝑖𝑡−1که درآن  

 �̃�𝑖𝑗و  𝛼0 ،𝛿𝑖 ،𝛽𝑖 ،𝜂𝑖 ،𝜃𝑖𝑗مطلوبیت و  𝑢مصرفی با یک وقفه،  هایهزینهکل  𝑥𝑡−1جاری، 

 ای و تقاضا ییایپو دهندهنشان 𝜃𝑖𝑗 و 𝛿𝑖، 𝜂𝑖 پارامتر سهباشند که در آن ی میبرآوردپارامترهای 

 یزانم به یاصل AIDS مدل هاهزینه تابع یپارامترها طیشرا نیا در. است یمصرف عادات وجود

صورت هب AIDSکارگیری قضیه شفرد تابع تقاضای پویای هبا ب .است وابسته قبل دوره در هاهزینه

 آید.دست میبه (8رابطه )

(8)
 

 𝑤𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ (𝛾𝑖𝑗 + 𝜃𝑖𝑗𝑥𝑡−1)𝑙𝑛𝑃𝑗𝑡𝑗 + (𝛽𝑖 + 𝜂𝑖𝑥𝑡−1) 𝑙𝑛 (
𝑥𝑡

𝑃𝑡
∗⁄ ) + 휀𝑖𝑡        

 
t ،𝑃𝑡در دوره  امین کاالiمصرفی برای  هایهزینهسهم  𝑤𝑖𝑡در رابطه باال 

شاخص قیمت پویا  ∗

 شود:تعریف می( 9رابطه )صورت هاست که ب

(9)
 

𝑙𝑛𝑃𝑡
∗ = 𝛼0 + ∑ 𝛿𝑖𝑖 𝑒𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑛𝑃𝑖𝑡 + 0.5 ∗ ∑ ∑ (𝛾𝑖𝑗 +𝑗𝑖𝑖

𝜃𝑖𝑗𝑥𝑡−1)𝑙𝑛𝑃𝑖𝑡𝑙𝑛𝑃𝑗𝑡              
شروط جمع شود و همچنین از شاخص قیمت استون استفاده میدر اینجا نیز همانند قبل  

 .شوندمیترتیب زیر بر تابع تقاضا اعمال هو همگنی ب پذیری، تقارن
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(10)
 

∑ αii = 1, ∑ βi =i ∑ ηi = ∑ γij = ∑ θij = 0     ∀jiii           
  γij = γji, θij = θji    ∀i, j  
∑ γij = ∑ θij = 0     ∀ij𝐣   

ابطه رترتیب با ههای خود قیمتی، متقاطع و درآمدی ببا توجه به تابع تقاضای ارائه شده کشش 

 :(2007 وچن، ویل) قابل محاسبه است  (11)

(11)
 

𝑒𝑖𝑖 =
[(𝛾𝑖𝑗+𝜃𝑖𝑗𝑥𝑡−1)−(𝛽𝑖+𝜂𝑖𝑥𝑡−1)(𝛼𝑗+∑ 𝛾𝑘𝑗𝑘 𝑙𝑛𝑃𝑘)]

𝑤𝑖
− 1  

𝑒𝑖𝑗 =
[(𝛾𝑖𝑗+𝜃𝑖𝑗𝑥𝑡−1)−(𝛽𝑖)(𝛼𝑗+∑ 𝛾𝑘𝑗𝑘 𝑙𝑛𝑃𝑘)]

𝑤𝑖
   

𝐸𝑖 = 1 + (𝛽𝑖 + +𝜂𝑖𝑥𝑡−1)/𝑤𝑖   

 افتهی میتعم رتردام مدل -3

صورت هب tدر دوره  iتابع تقاضای بهینه برای کاالی گیری از دیفرانسیلمدل رتردام تعمیم یافته با 

 .شودمی نتیجه (12رابطه )

(12) 𝑤𝑖

�̇�𝑖

𝑞𝑖(𝑡)
= ∑ 𝑤𝑖ϕ𝑖𝑗

ℎ̇𝑗

ℎ𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1

+ 𝑤𝑖𝜂𝑖 [
�̇�

𝑥(𝑡)
− ∑ 𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

�̇�𝑗

𝑃(𝑡)
] + ∑ 𝑤𝑖𝜂𝑖𝑗

∗
�̇�𝑗

𝑃(𝑡)

𝑛

𝑗=1

 

 تأثیر t ،ℎ(𝑡)ی در دوره iتقاضای کاالی  یزانم 𝑞𝑖(𝑡)ام،   iای کاالی ، سهم بودجهiwکه در آن 

کشش قیمتی غیرجبرانی،  𝜂𝑖𝑗، هاهزینهکشش  𝜂𝑖ها، بردار قیمت 𝑃(𝑡)عادات مصرفی بر تقاضا، 

ϕ𝑖𝑗 تقاضا شده برای کاالی  یزاننشان دهنده مi  نسبت به تغییرات در عادت مصرفی کاالیj و  

y ،�̇�برای هر متغیری مانند  =
𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
∑باشد. عبارت می ⁄ 𝑤𝑖ϕ𝑖𝑗

ℎ̇𝑗

ℎ𝑗(𝑡)
𝑛
𝑗=1  عادات  تأثیربیانگر

ت براک رونشود. عبارت دمصرفی است که بدون آن رابطه باال به مدل رتردام ایستا تبدیل می

 هد.درا نشان می مصرف میزانتغییر قیمت بر  تأثیرواقعی و عبارت آخر  هایهزینهتغییرات در 

توان تغییرات زمانی تبدیل کرد، می برآوردرا به یک فرم قابل  (12)رای اینکه بتوان رابطه ب

اضل یک تف هاپژوهشپیوسته را به تغییرات زمانی گسسته تبدیل کرد و از آنجایی که در اغلب 

 ( بنابراین:2003؛ بوشهری، 1980)تیل، ای پیشنهاد شده است دوره

(13)
 

Δ𝑞𝑡 = log 𝑞𝑡 − log 𝑞𝑡−1 ≈
�̇�

𝑞(𝑡)⁄   

Δ𝑝𝑡 = log 𝑃𝑡 − log 𝑃𝑡−1 ≈ �̇�
𝑃(𝑡)⁄   

(14)
 

∆𝑄𝑡 = ∑ �̅�𝑖∆𝑞𝑖𝑡
𝑛
𝑖=1 ≈ ∆𝑥𝑡 − ∑ �̅�𝑗

𝑛
𝑗=1 ∆𝑃𝑗 ≈ �̇�

𝑥(𝑡)⁄ − ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 (

�̇�𝑗

𝑃(𝑡)
⁄ )    

شود )بوشهری، بیان می (15رابطه )صورت هصریح عادات مصرفی با دوره زمانی گسسته بت

2003:) 
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(51)
 

 ∑ ∅𝑖𝑗

ℎ̇𝑗

ℎ𝑗(𝑡)
= 𝛼𝑖

∗ + ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑘∆𝑞𝑗𝑡−𝑘
𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑘=1

𝑛
𝑗=1        

رابطه صورت همدل رتردام پویای تجربی ب (15)و  (14)های ئه شده در رابطهاار هایبا تعریف

 آید.دست میبه (16)

(61)
 

�̅�𝑖𝑡∆𝑞𝑖𝑡 = 𝛾𝑖
∗ + ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑘∆𝑞𝑗𝑡−𝑘

𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑘=1 + 𝜃𝑖∆𝑄𝑡 + ∑ 𝜋𝑖𝑗∆𝑃𝑗𝑡 + 휀𝑖𝑡

𝑛
𝑗=1          

�̅�𝑖𝑡، (16)در رابطه  = 0.5(𝑤𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡−1)  ای در دوره متوالی و سهم بودجه میانگینکه𝛾𝑖
∗ =

�̅�𝑖𝑡𝛼𝑖
∗ ،𝛾𝑖𝑗𝑘 = �̅�𝑖𝑡𝛼𝑖𝑗𝑘 ،𝜃𝑖 = �̅�𝑖𝑡𝜂𝑖  و𝜋𝑖𝑗 = �̅�𝑖𝑡𝜂𝑖𝑗

 است.  ∗

 ترتیب زیر اعمالهپذیری، همگنی و تقارن بر روی پارامترها بهای جمعتقاضا محدودیت نظریهدر 

 شود:می

(17)
 

 ∑ 𝛾𝑖
∗ = 0,    ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑘 = 0  ∑ 𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, ∑ 𝜋𝑖𝑗 = 0𝑖        

∑ 𝜋𝑖𝑗 = 0𝑗   

𝜋𝑖𝑗 = 𝜋𝑗𝑖  

 ترتیب زیر است:کشش درآمدی و کشش قیمتی جبران شده به (16)با توجه به معادله 

(18)
 

𝐸𝑖 =
𝜃𝑖

𝑤𝑖
⁄    

𝑒𝑖𝑗 =
𝜋𝑖𝑗

𝑤𝑖
⁄  

 (:1992)سیل و همکاران،   فرم زیر استهکشش قیمتی مارشال ب

(19)
 

𝑒𝑖𝑗 =
𝜋𝑖𝑗

𝑤𝑖
⁄ −

𝜃𝑖𝑤𝑗
𝑤𝑖

⁄  

آل هستند از سه مدل ارائه شده در باال، دو مدل آسارسون و ری دارای فرم تقاضای تقریباً ایده

که عادات مصرفی نیز در آن وارد شده است و یک مدل نیز دارای فرم تقاضای رتردام با در نظر 

با تر بیشطور کلی برآورد تقاضای محصوالت کشاورزی و غذایی هبگرفتن عادات مصرفی است. 

ی یژگآل صورت گرفته است. علت این امر واستفاده از این دو فرم یعنی رتردام و تقریباً ایده

آلستون و نسبت آسان و خطی بودن در پارامترها است )بهانعطاف پذیری، برآورد و تحلیل 

تقاضای محصوالت لبنی سه مدل در برآورد  هر پژوهش(. بنابراین در این 1993چالفانت، 

شود. از میان این سه مدل معرفی شده، مدلی را که بهتر بتواند رفتار مصرفی کارگرفته میهب

بر اساس ضرایب آن های قیمتی و درآمدی و کشش ی شهری را توضیح دهد، انتخاباخانواره

یح الزم به توض گردد.شوند. همچنین شروط همگنی و تقارن به توابع تقاضا اعمال میمحاسبه می

شامل قیمت و مقدار مصرف شیر، پنیر، ماست و کره  پژوهشهای مورد نیاز این دادهاست که 

 بانک مرکزیاز صورت سالیانه هب 1391تا  1370برای خانوارهای شهری در ایران، برای دوره 

 صورت گرفت. SHAZAMافزار با استفاده از نرم آنها برآوردآوری و گرد
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 و بحث نتایج
تقاضای محصوالت لبنی خانوارهای شهری با استفاده از سه رهیافت تقاضای  پژوهشدر این 

توابع  برآوردد. برای شورد آبه دو شیوه ری و آسارسون بر AIDSپویای رتردام و تقاضای پویای 

صورت قید هسهم و شروط تقارن و همگنی ب هاپذیری با حذف یکی از معادلهتقاضا شرط جمع

های ارائه شده با استفاده تقاضا در هر یک از مدل هایسیستم معادلهبه مدل اعمال شد. سپس 

  د.شورد آصورت غیر خطی برهوردگر حداکثر درستنمایی بآاز بر

ورد تابع تقاضای پویای محصوالت لبنی با استفاده از مدل آسارسون، ری آبر دست آمدهبهنتایج 

ارائه  هایاست. با یک نگاه کلی به جدول دیدنقابل  (3)تا  (1) هایترتیب در جدولهو رتردام ب

درصد از کل متغیرهای  54و  50ترتیب هتوان دریافت که در مدل آسارسون و ری بشده می

درصد از متغیرهای مدل معنادار شده  37که در مدل رتردام تنها مدل معنادار هستند. در حالی

ند تقاضای محصوالت را توضیح دهند. اعبارتی دو مدل آسارسون و ری بهتر توانستههاست. ب

نرمال بودن جمالت پسماند  ( برای آزمونJBبر این مقایسه مقدار آماره جارک برا )افزون 

دهد که در مدل آسارسون دو معادله تقاضای شیر و ماست و ورد شده نشان میآبر هایمعادله

هستند اما در مدل ری هر  پسماند نرمال هایفاقد جملهدر مدل رتردام معادله تقاضای پنیر، 

 هایهمچنین ایستایی جمله باشند.پسماند با توزیع نرمال می هایهار معادله تقاضا دارای جملهچ

نتایج  ویافته مورد آزمون قرار گرفت با استفاده از روش دیکی فولر تعمیم مدلپسماند در هر سه 

 هایخود همبستگی میان جملهآزمون پسماند در سطح بود.  هاینشان دهنده ایستایی جمله

سه مدل ارائه  ها،در هیچ یک از معادله صورت سیستمی انجام شد وهبمدل  هر سهپسماند برای 

ضرایب معنادار و تعداد بررسی  شده فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی رد نشد.

هد که مدل ری دورد شده نشان میآسه الگوی تقاضای بردر  پسماند هاینرمال بودن جمله

 این در. بنابردارد بررسیاز تقاضای چهار کاالی لبنی مورد نسبت به دو مدل دیگر برازش بهتری 

تحلیل تقاضای محصوالت لبنی خانوارهای شهری در ایران از این مدل  منظوربهتحقیق  این

 استفاده شد.
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 آسارسونی تقاضای محصوالت لبنی با استفاده از مدل برآورد( ضرایب 1جدول )
 کره پاستوریزه  پنیر پاستوریزه  پاستوریزه ماست  شیر پاستوریزه  کاالنام 

  tآماره  مقدار ضریب  tآماره  مقدار ضریب  نام ضریب
مقدار 

 ضریب
  tآماره 

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

𝛼10  -0/51 -2/5  91/0 7/3  0/88 3/62  -0/28 -1/9 

𝜃𝑖1  0/003 0/02  02/0 1/03  -0/23 -2/25  0/2 3/04 

𝜃𝑖2  -0/33 -2/5  4/0 1/3  23/0- 49/2  21/0- 14/3- 

𝜃𝑖3  0/22 2/49  28/0- 671/0-  05/0 23/1  0/03 0/52 

𝜃𝑖4  0/1 2/31  14/0- 31/3-  41/0 3/7  -0/01 0/52 

𝛾𝑖1  0/05 1/29  02/0 1/102  -0/1 -3/68  01/0 1/2 

𝛾𝑖2  0/02 0/8  0/17 2/75  -0/11 -1/92  -0/03 -2/37 

𝛾𝑖3  -0/1 -3/68  11/0- -1/92  0/41 7/3  -0/18 -8/45 

𝛾𝑖4  0/01 1/23  03/0- 37/2-  -0/18 -8/5  0/17 14/5 

𝛽𝑖  0/18 4/7  07/0- -2/06  -0/16 -3/7  0/05 1/9 

 JB  79/14  51/10  04/1  97/0ماره آ
2R  84/0  89/0  9/0  91/0 

 های پژوهش: یافتهنبعم  

 

 ی تقاضای محصوالت لبنی با استفاده از مدل ریبرآورد های( ضریب2جدول )
 کره پاستوریزه  پنیر پاستوریزه  پاستوریزه ماست  شیر پاستوریزه کاالنام 

 tآماره  مقدار ضریب  tآماره  مقدار ضریب  tآماره  مقدار ضریب  tآماره  مقدار ضریب نام ضریب

𝛼10 0/61 0/62  0/13 1/77  0/50 2/55  -0/25 -3/18 

𝛾𝑖1 0/18 2/35  -4/79E-02 -2/11  -1/67E-02 -1/17  -0/1128 -2/51 

𝜃𝑖1 -9/29e-08 -2/70  3/35E-08 1/76  2/69E-08 0/62  3/24E-08 1/58 

𝛾𝑖2 -4/79e-02 -2/11  9/23E-02 2/89  1/11E-03 2/02  -4/55E-02 -1/97 

𝜃𝑖2 3/35e-08 1/76  -1/09E-08 -0/27  -6/19E-08 -1/82  3/93E-08 1/43 

𝛾𝑖3 -1/67e-02 -1/17  1/11E-03 2/02  -0/10731 -0/68  0/12295 1/76 

𝜃𝑖3 2/69E-08 0/62  -6/19E-08 -1/82  1/07E-07 1/23  -7/22E-08 -1/64 

𝛾𝑖4 -0/1128 -2/51  -4/55E-02 -1/97  0/12295 1/76  3/54E-02 0/94 

𝜃𝑖4 3/24E-08 1/58  3/93E-08 1/43  -7/22E-08 -1/64  4/36E-10 0/01 

𝛽𝑖 4/62E-03 0/96  2/21E-03 0/95  -9/35E-03 -1/29  2/51E-03 0/82 

𝜂𝑖 -2/90E-08 -2/54  1/66E-08 1/78  -1/15E-08 -0/66  2/39E-08 2/92 

JB 94/0آماره    44/2   01/0   06/0  

2R 77/0   93/0   88/0   90/0  

 های پژوهش: یافتهنبعم
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 ی تقاضای محصوالت لبنی با استفاده از مدل رتردامبرآورد های( ضریب3جدول )

 کره پاستوریزه  پنیر پاستوریزه  پاستوریزه ماست  شیر پاستوریزه کاالنام 

 tآماره  مقدار ضریب  tآماره  مقدار ضریب  tآماره  مقدار ضریب  tآماره  مقدار ضریب نام ضریب

𝛾𝑖
∗ -1/34E-02 -2/23  1/14E-02 2/47  3/42E-03 0/69  -1/35E-03 -1/71 

𝛾𝑖11 -5/49E-03 -0/23  2/17E-03 0/12  -2/66E-04 -0/01  3/59E-03 1/09 

𝛾𝑖21 -5/80E-03 -0/15  -2/14E-02 -0/81  1/98E-02 0/80  7/39E-03 1/82 

𝛾𝑖31 1/34E-02 0/30  9/79E-03 0/30  -1/25E-02 -0/37  -1/07E-02 -1/92 

𝛾𝑖41 1/20E-02 0/39  7/33E-03 0/33  -1/27E-02 -0/59  -6/72E-03 -1/90 

𝜃𝑖 0/87455 62/60  3/29E-02 2/29  8/05E-02 4/20  1/21E-02 3/80 

𝜋𝑖1 -0/14 -3/82  0/11 4/62  2/60E-02 0/94  1/20E-02 0/39 

𝜋𝑖2 0/11 4/62  -8/19E-02 -2/06  -3/91E-02 -0/85  1/03E-02 1/16 

𝜋𝑖3 2/60E-02 0/94  -3/91E-02 -0/85  1/82E-02 0/28  -5/01E-03 -0/42 

𝜋𝑖4 1/20E-02 0/87  1/03E-02 1/16  -5/01E-03 -0/42  -9/09E-03 -1/71 

JB 08/1آماره    37/0   06/21   42/0  
2R 92/0   71/0   82/0   72/0  

 های پژوهش: یافتهنبعم
 

عادات مصرفی بر تقاضای محصوالت لبنی  تأثیردهنده نشان 𝜂𝑖𝑗و  𝜃𝑖𝑗 هایدر مدل ری ضریب

ل آبرابر صفر باشد این رابطه تبدیل به مدل تقاضای تقریباً ایده هابیضراین چنانچه هستند، 

ایستا در مدل پویای ری نهفته است. بنابراین  AIDSعبارتی الگوی تقاضای هشد. بایستا خواهد 

پویا را بررسی  برابراستفاده از الگوی ایستا در   𝜂𝑖𝑗و  𝜃𝑖𝑗 هایتوان با آزمون معنادارای ضریبمی

 دیدنقابل  (4)از این آزمون شامل آماره والد و سطح احتمال آن در جدول  ناشیکرد. نتایج 

مربوط به جزء  هایدهد فرضیه صفر بودن ضریبگونه که مقادیر آماره والد نشان میاست. همان

مدل ری در هر چهار محصول پذیرفته نیست. بنابراین کاربرد تقاضای پویا در  عادات مصرفی

ر داست د و بهتر دهتری را ارائه میهای قابل اطمینانو کشش هابیمقابل تقاضای ایستا ضر

فی وجود عادات مصر رفتار مصرفی لبنیات خانوارهای شهری از مدل پویا بهره گرفته شود. توضیح

کنندگان مصرف واکنشدر هر چهار محصول به معنای چسبندگی در مصرف و تأخیر در 

 محصوالت لبنی نسبت به تغییرات در قیمت و درآمد است. 
𝜼𝒊𝒋( آزمون فرضیه 4جدول) = 𝜸𝒊𝒋 =  محصوالت لبنیری برای در تابع تقاضای  𝟎

 P-VALUE (.χ2𝑠𝑡𝑎𝑡آماره والد ) آزمون فرضیه نام محصول
𝜂1𝑗 شیر = 𝜃1𝑗 = 0: oH 19/24 000/0 

Ho: 𝜂2𝑗 ماست = 𝜃2𝑗 = 0 14/111 000/0 

Ho: 𝜂3𝑗 پنیر = 𝜃3𝑗 = 0 30/21 000/0 

Ho: 𝜂4𝑗 کره = 𝜃4𝑗 = 0 93/8 065/0 

 های پژوهش: یافتهنبعم
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ورد شده در تابع تقاضا امکان پذیر نیست، بنابراین آبر هایکه تحلیل مستقیم ضریباز آنجایی 

-های قیمتی و درآمدی محاسبه و بررسی چگونگی الگوی مصرف از طریق آن صورت میکشش

 اکنشوبا توجه به اینکه تقاضای محصوالت لبنی از عادات مصرفی اثر پذیر است، بنابراین پذیرد. 

ر دکنندگان در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به تغییرات قیمت و درآمد متفاوت است. مصرف

از  یناشکشش مستقیم و غیر مستقیم قیمتی مارشال و مقدار کشش درآمدی  یزاناین راستا م

گزارش داده شده  (5)جدول مدت و بلندمدت در کوتاهمدل تقاضای پویای ری در  هایضریب

ها کشش یزاناستفاده شده است و م (11) همدت از رابطها در کوتاهبرای محاسبه کششاست. 

برآوردی تابع تقاضای تقریباً ایده آل صورت پذیرفته است. چرا  هایدر بلندمدت از طریق ضریب

که مدل ری با حذف اجزای عادات مصرفی و یا در حالت ایستا تبدیل به فرم تقاضای تقریباً ایده 

 د.شوآل می
در کوتاه مدت های قیمتی غیر جبرانی و کشش درآمدی محصوالت لبنی کشش( 5جدول )

 و بلندمدت

 نام کاال
کشش  در کوتاه مدت کشش قیمتی

 کره پنیر ماست شیر درآمدی

07/0. -62/0 شیر  04/0  26/0-  92/0  

-42/0 -14/0 ماست  45/0-  06/0  14/1  

-13/0 12/0 پنیر  83/0-  16/0  96/0  

-70/0 کره  04/0-  45/0  64/0-  26/1  

در بلندمدت کشش قیمتی      

-84/0 شیر  01/0  62/0-  3/0-  9/1  

19/0 ماست  46/0-  33/0-  24/0-  2/1  

08/0 پنیر  11/0-  76/0-  1/0  56/0  

-67/0 کره  40/0-  15/0  4/0-  7/1  

 .های پژوهش: یافتهنبعم

ی اقالم همهکوتاه مدت و بلند مدت شود مقادیر کشش خود قیمتی گونه که مالحظه میهمان

تقاضا و منفی است. بعبارتی افزایش قیمت موجب کاهش مصرف محصوالت  نظریهبا  برابرلبنی 

 در کوتاه مدتلبنی خواهد شد. همچنین کمتر از یک بودن مقادیر کشش تقاضای خود قیمتی 

ج با نگاهی گذرا بر نتایبا این حال محصوالت است. این ناپذیری  نشان دهنده کششو بلندمدت 

ها در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت توان دریافت که مقادیر کشش( می5ارائه شده در جدول )

مقدار کشش خود قیمتی دو محصول شیر و ماست در کوتاه مدت کمتر از بلند مدت است.  است.
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ری بیشت کاهش مصرف نسبت به کوتاه مدت، پس افزایش قیمت این دو محصول در بلند مدت

عکس است. با افزایش ده درصدی ررا بدنبال خواهد داشت اما در مورد دو محصول کره و پنیر ب

اما در بلندمدت  یابددرصد کاهش می 4/6و  6/8به ترتیب این دو کاال ابندا میزان مصرف قیمت در 

کننده تعدیل شده و است که بخشی از کاهش مصرف توسط مصرف ایگونههعادات مصرفی ب

تواند مصرف دو محصول علت این مسئله می یابد.درصد کاهش می 4و  6/7ترتیب همیزان مصرف ب

به ت مدکننده در بلندمصرفعنوان غذای اصلی در وعده صبحانه باشد. بنابراین هکره و پنیر ب

شش ککند. تعدیل میقدری قیمتی را  تکانهکاهش مصرف در نتیجه دلیل وجود عادات مصرفی 

توان محصوالت کمتر است که می دیگرمدت و بلندمدت نسبت به قیمتی ماست در کوتاهخود 

در  کهطوریهآن را به دلیل سهم پایین هزینه مصرف این کاال در بودجه لبنی خانوار دانست. ب

درصد از بودجه لبنی خانوار به این محصول تعلق  10کمتر از  میانگینطور هدوره مورد بررسی ب

که وجود عادات مصرفی منجر به تفاوت در دهد نشان می (5)همچنین نتایج جدول گیرد. می

نیمی از شده است. مدت در بلندمدت و کوتاههای متقاطع هم در مقدار و هم در عالمت کشش

دارای عالمت مثبت و نیمی دارای عالمت منفی هستند  مدتدر کوتاه های قیمتی متقاطعکشش

دهنده جانشینی ناخالص و عالمت منفی بیانگر ارتباط مکملی ناخالص که عالمت مثبت آن نشان

در دهد دو کاالی کره و پنیر نشان می (5)نتایج جدول  طور مثالهبمیان محصوالت است. 

میزان  یابد،کننده زمانی که قیمت پنیر افزایش میجانشین ناخالص هستند و مصرفمدت کوتاه

شود که در بلندمدت ه وجود عادات مصرفی منجر میالبتدهد. مصرف کره را افزایش می

از این رو میزان کشش متقاطع پنیر و کره کاهش  نده کاهش مصرف پنیر را تعدیل کند،کنمصرف

نیز مقادیر کشش درآمدی قابل مالحظه است. کشش درآمدی  (5)در ستون آخر جدول یابد. می

مدت و دارای مقدار متفاوت در کوتاههای قیمتی به دلیل وجود عادات مصرفی همانند کشش

به یک نزدیک است.  بررسیمدت کشش درآمدی همه اقالم لبنی مورد بلندمدت است. در کوتاه

یابد. در این بدان معنا است که با افزایش درآمد میزان مصرف نیز به همان میزان افزایش می

فاصله داشته و نشان دهنده به ویژه برای دو محصول شیر و کره از یک  که در بلندمدتحالی

 کننده است.لوکس بودن این دو کاال برای مصرف
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 و پیشنهادها گیرینتیجه
عادات مصرفی، سه  کردن تأثیر ورد تقاضا با لحاظآبر منابع علمیبا مروری بر  پژوهشدر این 

تقاضای پویا شامل مدل آسارسون، ری و رتردام تعمیم یافته معرفی شد.  برآوردالگوی متداول در 

تقاضای اقالم پر مصرف لبنی شامل شیر، ماست، پنیر و کره  ،سپس با استفاده از هر سه الگو

اره دار، آممعنی هاید. با مقایسه تعداد ضریبورد شآپاستوریزه برای خانوارهای شهری در ایران بر
2R مناسب  الگویعنوان هپسماند هر سه الگو با یکدیگر، مدل ری ب هایملهو نرمال بودن ج

نتایج آزمون والد در مدل ری، وجود اثر عادات مصرفی برای هر چهار کاالی لبنی را  .انتخاب شد

پس تقاضای محصوالت لبنی خانوارهای شهری در ایران تنها تحت تأثیر تأیید کرد.  به قوت

ا نشان داد که بخشی از تغییرات در تقاض پژوهشاین ت، بلکه نتایج تغییرات قیمت و درآمد نیس

بنابراین تصریح تابع تقاضا بدون در نظر گرفتن جزء عادات عادات مصرفی است.  تأثیر ناشی از

های صورت گرفته بر اساس آن مصرفی در لبنیات منجر به اریب در پارامترهای برآوردی و تحلیل

عادات  یرتأثتقاضای محصوالت غذایی  ویژههتحلیل تقاضا، ب بررسیشود در و پیشنهاد می دشومی

های خود قیمتی و با استفاده از ضرایب مدل ری کششمصرفی مورد آزمون قرار گیرد. همچنین 

ها در تفاوت میان کششد. شمحاسبه مدت و بلندمدت در کوتاهمتقاطع و کشش درآمدی 

ه تغییرات بکنندگان نسبت مصرف واکنشعادات مصرفی بر  تأثیر بیانگرو بلندمدت  مدتکوتاه

 اتخاذ هایسیاست متفاوت اثرات موجب مصرفی عادات وجود رو. از اینقیمتی و درآمدی است

اتخاذ هر گونه سیاست شود پیشنهاد می در این راستاد. شومی مدتکوتاه و بلندمدت در شده

به اثر بخشی تقاضا از عادات مصرفی  توجهقیمتی و غیر قیمتی مرتبط با این گروه کاالیی با 

مدت مدت و بلنددر کوتاه بررسیمقادیر کشش خود قیمتی چهار محصول لبنی مورد صورت گیرد. 

شش باالتر بودن کناپذیری این کاالها است. همچنین هنده کششدباشد که نشانکمتر از یک می

 کاالهای لبنی به عنواندهد، درآمدی اکثر کاالهای لبنی از یک به خصوص در بلندمدت نشان می

مصرف کننده و در صوررت کاهش درآمد،  آیدشمار میبهکاالی لوکس برای خانوارهای ایرانی 

ت که در این در حالی اس مصرف را به میزانی بیش از کاهش درآمد، کاهش خواهد داد.میزان 

گوناگون  یهاراهشود دولت از کشور ایران سرانه مصرف شیر بسیار پایین است. بنابراین توصیه می

 از جمله تبلیغات جایگاه مصرف شیر و لبینات را در الگوی غذایی خانوارها بهبود بخشد.
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