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چکیده
زنجیره تأمین شیر و فرآوردههای آن ،یکی ازمهمترین زنجیرههای فرآوردههای کشاورزی میباشد .یکی از پدیدههای مهم
در زنجیرههای تأمین ،اثر شالقی میباشد .در این بررسی ،سعی شده است با استفاده از دادههای دوره زمانی مربوط به
سالهای  ،4939-4931سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل و روش میانگین متحرک به بررسی اثر شالقی پرداخته شود.
یکی ازمهمترین علل ایجاد این اثر ،نداشتن اطالع دقیق و بههنگام از میزان تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود
زمانهای انتظار میباشد .نتایج نشان میدهد پدیده اثر شالقی در زنجیره تأمین فرآوردههای محصوالت پگاه کرمان وجود
دارد .اثر شالقی فرآوردههای شیر،ماست ،پنیر ،خامه و دوغ به ترتیب 2/04 ،2/33 ،2/02 ،2/04 ،2/05،میباشد .لذا ،اگر
دادههای عامالن زنجیره از تقاضای فرآوردهها دقیق باشد ،این امر منجر به هدفمندشدن برنامههای تولید و کارایی هرچه
بیشتر این زنجیره میشود.
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مقدمه
امروزه برای تولید و عرضه محصوالت و فرآوردههای مختلف اعم صنعتی ،کشاورزی ،تبدیلی ،غذایی و
غیره راهکارهای علمی و مؤثری اندیشیده شده است تا تمام این فرآوردهها در طی یک فرایند مدیریت
شده با عنوان مدیریت زنجیره تأمین 1آماده ارسال به بازارها بوده و به دست مصرفکننده برسند؛ لذا
مدیریت زنجیره تأمین ،یک رویکرد یکپارچهسازی برای برنامهریزی و کنترل مواد و دادههای مربوط
است که از تولیدکنندگان تا مصرفکنندگان نهایی جریان دارد .مدیریت زنجیره تأمین ،مفهومی است
که میتواند شرکتها را در رسیدن به عملیات و برنامهریزی یکپارچه کمک کند( .مویایک و
همکاران 4002،و سینگر و دونوسو  .)4002،یکی از مهمترین زنجیرههای تأمین ،زنجیره تأمین شیر
و فرآوردههای آن میباشد ،که توسط زنجیره تأمین که شامل تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،عمده-
فروشان و خردهفروشان تولید و عرضه شده و به دست مصرفکنندگان نهایی میرسند.
صنعت لبنیات با زنجیره ی ارزش طوالنی و حلقه های چندی که دارد ،می تواند صنعتی موثر و کارآمد
در هر اقتصادی باشد .صنعتی که می تواند با ایجاد ارزش افزوده ی اقتصادی و خلق شغل های متنوع
و گوناگون راه حلی بی بدیل برای حل مشکالت کالن و خرد اقتصادی جامعه ها باشد .شیر و
فرآوردههای آن از جمله مهم ترین مواد غذایی به شمار می آیند و مصرف این ماده غذایی به اندازه ای
دارای اهمیت است که میزان مصرف سرانه آن به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها
شناخته می شود .میانگین هزینه شیر و فرآورده های لبنی خانواهای شهری در سال های  1811تا
 1830به طور میانگین حدود 2/1درصد هزینه های خوراکی و 4/5درصد از کل هزینه های خانوارها را
تشکیل داده است .همچنین میانگین مصرف سرانه شیر هر فرد در کشور بنا بر آمار دریافت شده از
بانک مرکزی ،در سال 1831نزدیک به  20کیلوگرم بوده است .بنابراین  ،این میزان از میزان مصرف
توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی 400کیلوگرم کمتر است (.طرح تحقیقاتی برنامه راهبردی
صنعت لبنیات در وزارت صنعت ،معدن و تجارت .)1834،یکی از مسائل مهم مطرح شده در زنجیرههای
تأمین ،اثر شالقی 4میباشد.نخستین بررسیها در زمینه اثر شالقی ،توسط فورسترانجام شده است.
وی ریشه اصلی نوسانهای تقاضا را نبود شفافیت تقاضای مشتری ،تحریف اطالعات و تنظیم ناهماهنگ
Supply Chain Management
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سطح موجودیها دانسته که تحت تأثیرتأخیر در تحویل سفارشها تشدید میشود(موحدی و
همکاران .)1830،اثر شالقی اشاره به این دارد که نوسانات تقاضای آخرین سطح مشتری در زنجیره
تأمین با حرکت در طول مراحل زنجیره تأمین افزایش مییابد .به تقویت تغییرپذیری تقاضا از پایین
زنجیره به سمت باالی زنجیره تأمین اثر شالقی گفته میشود .دلیل اصلی این طرز نامگذاری این است
که تقویت تغییرپذیری در تقاضا غیرخطی است .یعنی تغییری کوچک در تقاضای مشتری نهایی به
صورت چندبرابر خود را در تقاضای کارخانه نشان میدهد( .دهقان و مشهدی زاده .)1830،لی و
همکاران( ،)1332در تحقیقات خود پنج دلیل عمده ایجاد اثر شالقی را شامل پیش بینی تقاضا به جای
تقاضای قطعی ،زمان انتظار غیر صفر برای تحویل کاال ،کمبود در تأمین ،سفارش دهی دسته ای و
همچنین نوسان های قیمت معرفی کردند .سونگ وهمکاران ( ،)4002پنج عامل را باعث ایجاد
اثرشالقی می دانند ،که شامل پیش بینی تقاضا ،انباشته کردن سفارش های ،سهمیه بندی فرآورده و
قیمت گذاری می باشند (دهقان ومشهدی زاده .)1830،چن و همکاران ( ،)4000به بررسی و مقایسه
تأثیر دو روش هموارسازی نمایی و میانگین متحرك بر اثر شالقی در یک زنجیره تامین ساده دو
سطحی شامل یک خرده فروش و یک تولید کننده پرداخته اند
ماکویی و همکارانش ،)4002( 1بابهکارگیری توان لیاپونوف یک معیار برای اثر شالقی ارائه دادند و به
کمیسازی اثرشالقی پرداختند.دسته دیگر از بررسیها ،بر تحلیل و شناسایی دالیل اثر شالقی تمرکز
کردهاند .در برخی بررسیها ،روشهایی برای کاهش اثر شالقی بررسی کردهاند .به نحوی که سعی کرده
تقاضای مشتریان را برای دورههای آتی پیشبینی کرده تا از این راه منجر به کاهش هرچه بیشتر
اثرشالقی شوند .امیری و همکاران ( ،)1834درمقاله خود در یک زنجیرة تأمین سه سطحی ،به برآورد
توابع اثر شالقی و ذخیره موجودی با استفاده از روش شناسی سطح پاسخ پرداخته اند .رضوی حاجی
آقا و همکاران ( ،)1831در مقاله خود یک زنجیره تامین سه سطحی را در نظر گرفته که در آن هر
یک از سطوح یکی از روش های میانگین متحرك ،هموارسازی نمایی و رگرسیون خطی را برای پیش
بینی مورد استفاده قرار می دهند ..نظری و آقایی ( ،)1831در مقاله خود سعی کرده اند تا به اندازه
گیری اثرشالقی در شبکه های دو و سه مرحله ای با بیش از یک محصول و با تقاضای همبسته و
تعیین فراسنجه های مؤثر بر آن و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن ،بپردازند .دهقان و مشهدی زاده
Mukui et al
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( ،)1830در مقاله خود ،به بررسی و مقایسه عامل های مهم در ایجاد اثر شالقی در یک زنجیره تأمین
چهارسطحی پرداختند .وانگ و همکاران ( ،)4012برای محاسبه واریانس تقاضای محصول از معادله
تقاضا ،استفاده کرده اند .سنجیتا ( ،)4018در مقاله ای با رویکرد شبیه سازی و اندازه گیری های پی
در پی گذارهای شدید تقاضای فصلی را در زنجیره تأمین چند مرحله ای مدل سازی کرد.کربنائو و
همکاران ( ،)4002تأثیر کاربرد روش های یادگیرنده ،مانند شبکه های عصبی ،شبکه های عصبی
بازگشتی و ماشین بردارهای پشتیبان برای پیش بینی را بر اثر شالق چرمی بررسی و آن را با روش
های سنتی نظیر میانگین متحرك و رگرسیون خطی مقایسه کردند .بارالس و گوندوز ( ،)4011در
تحلیل خود یکی از ریشه های ساختاری اثر شالقی در زنجیره های تامین را استفاده ناهماهنگ سطوح
مختلف زنجیره از روش های پیش بینی عنوان کرده اند .کانال و سیانسیمینو ( ،)4010نیز با استفاده
از روش پیش بینی میانگین متحرك ،جهت محاسبه اثر شالقی استفاده کرده اند .بایراکتار و همکاران
( ،)4001به بررسی تأثیر روش هموارسازی نمایی بر اثر شالقی در مدیریت زنجیره تامین الکترونیک
پرداخته اند.
بنابراین همانطور که مشخص است در همه پژوهشها برای بررسی اثر شالقی ،از روشهای پیشبینی
مختلفی استفاده کردهاند.
لیزر ،)1321( 1پایههای اولیة بررسیییهای نظامیافته تقاضییای نهایی کاال و خدمات را شییکل داد ،ولی
نخسیتین مدل تجربی جامع توسیط اسیتون ( )1352ارائه شید و به سییستم هزینه خطی (LES)4
معروف شد .از جمله پژوهشهای انجام شده در زمینه بررسی تقاضای فرآوردههای لبنی با استفاده از
سییستم تقاضای تقریبا" ایدهآل ،میتوان به مطالعات ساهیلنی ،)4018( 8دیویس وهمکاران(،)4014
دهیبی و خلدی ،)4002( 2کوهبر( ،)1831حسیییین زاد و همکاران ( ،)1834پیشبهار و خیری نتاج
فیروزجاه ( ،)1838چیذری و همکاران ( ،)1832دانشیار و همکاران( )1835اشاره کرد.
همانطور که مالحظه میشود ،یکی از عاملهای تاثیرگذار بر ایجاد اثر شالقی ،پیشبینی تقاضا بیان
شده است .بنابر تعریف زنجیره تامین ،هدف اصلی از هر زنجیره برآوردن نیازهای خریداران است ،لذا
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آگاهی حلقههای زنجیره تامین از تقاضای آینده دارای اهمیت زیادی است .پیشبینی در واقع مبنایی
برای کلیه برنامهریزیهای زنجیره تأمین است( .رضوی و همکاران .)1831،با توجه به آنچه بیان شد،
در بررسیهای مختلف از روشهای پیش بینی متفاوتی جهت محاسبه اثر شالقی استفاده شده است.
در این بررسی نیز  ،با استفاده از مدلهای سیستمی تقاضا ،و استفاده از روش میانگین متحرك برای
پیشبینی تقاضای مورد انتظار ،اثرشالقی در زنجیره تأمین فرآوردههای لبنی پگاه کرمان مورد بررسی
قرار گرفته و سپس توصیههای سیاستی برای کاراشدن هرچه بیشتر این زنجیره ارائه میشود .الزم به
ذکر است که وجه تمایز این مطالعه با دیگر پژوهشها ،در بررسی اثر شالقی در زنجیره تأمین فرآورده-
های لبنی با استفاده از برآورد معادلههای تقاضا است که تاکنون در تحقیقات اقتصاد کشاورزی مورد
بررسی قرار نگرفته است.

مواد و روشها
از آنجا که در این پژوهش هدف بررسی اثرشالقی در زنجیره تأمین چندمحصولی میباشد ،در آغاز
با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل ،معادلههای تقاضا برای برآورد واریانس تقاضا ،آنگاه با
استفاده از روش میانگین متحرك ،تقاضای خردهفروش در زمان موردانتظار برای محاسبه سفارشهای
پیشبینی شده و بنابراین اثر شالقی محاسبه میشود .بهطور کلی بیشتر پژوهشهایی که در زمینه اثر
شالقی صورت گرفتهاند ،بیشتر تک محصولی بوده و در این بررسی نیز چند فراورده و همچنین با
استفاده از برآورد معادلههای تقاضای فرآوردهها ،به بررسی اثر شالقی پرداخته شده است .بررسیها
درباره اندازهگیری اثرشالقی بر دو رویکرد اساسی مبتنی بوده است :رویکرد آماری 1و رویکرد تبدیل Z4
که هر دو رویکرد ،رابطههای یکسانی برای اثر شالقی بهدست میدهند .در این پژوهش ،جهت بررسی
اثر شالقی از نتایج بررسی چن و همکاران ،)4000(8رویکرد آماری ،بررسی وانگ و همکاران(، )4012
برای محاسبه واریانس تقاضای محصول با استفاده از معادله تقاضا ،و نتایج بررسی کانال و سیانسیمینو2
( ،)4010نیز استفاده شده است.
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دریک زنجیره تأمین سه سطحی اثر شالقی عبارت است از:
() 1

) 𝑡𝑄(𝑟𝑎𝑉
) 𝑡𝐷(𝑟𝑎𝑉

= 𝐸𝐵

) 𝑡𝑄(𝑟𝑎𝑉 :واریانس سفارشهای مرکز توزیع به تولیدکننده و ) 𝑡𝐷(𝑟𝑎𝑉  :واریانس تقاضای
خردهفروش( چن و همکاران .)4000،کانال و سیانسیمینو ( ،)4010رابطه دیگری را به صورت زیر
مطرح کردند:
𝑄𝜇𝑉𝑎𝑟(𝑄)/
() 2
= 𝑅𝑉𝑂
𝐷𝜇𝑉𝑎𝑟(𝐷)/

در واقع  OVRبیثباتی سفارش را در زنجیره تأمین نشان میدهد 𝑉𝑎𝑟(𝑄).و 𝑄𝜇 واریانس و میانگین
سفارش مرکز توزیع و  𝑉𝑎𝑟(𝑄).و 𝐷𝜇 واریانس و میانگین تقاضای خرده فروش را نشان میدهند.
در صورتیکه مقدار رابطه یادشده برابر یا کوچکتر از یک باشد ،اثر شالقی از زنجیره تأمین حذف
میشود و این حالت هنگامی رخ میدهد که نوسانهای تقاضا و سفارش ،به یکدیگر نزدیک باشد.
(نظری و آقایی .)1831،الزم به یادآوری است که در این قسمت ،برای محاسبه واریانس تقاضای خرده-
فروش که در مخرج کسر اثر شالقی میباشد ،از روش سیستم معادلههای تقاضای تقریبا" ایدهآل برای
براورد معادلههای تقاضای پنج محصول شیر ،ماست ،پنیر ،خامه ودوغ و همچنین برای محاسبه واریانس
سفارشهای که در صورت کسر اثر شالقی میباشد ،برای پیشبینی تقاضای موردانتظار در فرمول
محاسبه سفارشهای  ،از روش پرکاربرد میانگین متحرك استفاده شده است که در ادامه توضیح داده
شدهاند.
برای سفارشگذاری دومحصول ،دو روش اصلی وجود دارد :روش دوره سفارش 1و روش نقطه سفارش.4
در این بررسی برای بهدست آوردن میزان سفارش مرکز توزیع از تولیدکننده از روش سفارش تا سطحr
استفاده شده است .فرض میشود خردهفروش از سیاست سفارشگذاری تا سطح8 rکه مبتنی بر دوره
سفارش است ،استفاده میکند .این روش سفارشگذاری یک روش استاندارد در بسیاری از نظامهای
1

Periodic Reordering System
Fixed Order System
3
Order-Up-To Policy
2
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تولیدی است (نظری و آقایی .)1831،فرض میشود سیستم موجودی در آغاز هردوره مدیریت شده و
میزان سفارشی که مرکز توزیع به تولیدکننده میدهد باید به میزانی باشدکه تقاضای خردهفروش را
تأمین کند .میزان سفارش مرکز توزیع به تولیدکننده عبارت است از:
𝐿𝑡̂𝛿𝑧 ̂𝑡𝐿 +
() 8
𝐷 = 𝑡𝑦
𝐿
𝐿
𝐷 ̂𝑡𝐿 −
̂𝑡−1
𝐷( = 𝑡𝐷 𝑞𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 +
) + 𝑧(𝛿̂𝑡𝐿 − 𝛿̂𝑡−1
= ) + 𝐷𝑡−1
𝐿
𝐿
𝑁−1
̂
̂
𝑁∑(
𝑖=1 𝐷𝑡−𝑖 − ∑𝑖=2 𝐷𝑡−𝑖 ) + 𝑧√𝐿(𝛿𝑡 − 𝛿𝑡−1 ) + 𝐷𝑡−1 = 𝑁 (𝐷𝑡−1 −
𝑁
𝐷𝑡−𝑁−1 ) + 𝑧√𝐿(𝛿̂𝑡 − 𝛿̂𝑡−1 ) + 𝐷𝑡−1

بنابراین:
𝐿
𝐿
) 𝑞𝑡 = (1 + ) 𝐷𝑡−1 + (− ) 𝐷𝑡−𝑁−1 + 𝑧√𝐿(𝛿̂𝑡 − 𝛿̂𝑡−1
𝑁
𝑁

)(2
که در آن:

𝑡𝑦 و  𝑦𝑡−1مقادیر سطح موجودی مطلوب در دورههای  tو t-1در مرکز و 𝑞𝑡 .سفارش مرکز توزیع از
تولیدکننده میباشد Z .با توجه به سطح خدمتدهی به خریدار از جدول نرمال استاندارد به دست
میآید که در این بررسی 33درصد درنظر گرفته شده است .همچنین برای بهدست آوردن واریانس
سفارشهای مرکز توزیع به تأمینکننده(کارخانه پگاه) در آغاز باید از دو طرف رابطه( )2واریانس
گرفته شود .بنابراین باتوجه به رابطه (:)2
() 5
𝐿
𝐿
= )) 𝑉𝑎𝑟(𝑞𝑡 ) = 𝑉𝑎𝑟 ((1 + 𝑁) 𝐷𝑡−1 + (− 𝑁) 𝐷𝑡−𝑁−1 + 𝑧√𝐿(𝛿̂𝑡 − 𝛿̂𝑡−1
2

2

𝐿
𝐿
(1 + ) 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡−1 ) + (− ) 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡−𝑁−1 ) + 𝑍 2 𝐿𝑉𝑎𝑟(𝛿̂𝑡 − 𝛿̂𝑡−1 ) +

−

𝑁
𝑁
𝐿
𝐿
𝐿
𝑡̂𝛿 (1 + ) (− ) 𝐶𝑜𝑣(𝐷𝑡−1 , 𝐷𝑡−𝑁−1 ) + 2√𝐿 (1 + ) 𝐶𝑜𝑣(𝐷𝑡−𝑁−1 ,
𝑁
𝑁
𝑁
𝐿
) 𝛿̂𝑡−1 ) + 2𝑍√𝐿 (− 𝑁) 𝐶𝑜𝑣(𝐷𝑡−1 , 𝛿̂𝑡 − 𝛿̂𝑡−1

که در آن برابر بررسی چن و همکاران ،فرض شده است:
() 2

𝑁 𝐶𝑜𝑣(𝐷𝑡−1 , 𝐷𝑡−𝑁−1 ) = 0 , 𝐶𝑜𝑣(𝐷𝑡−1 , 𝛿̂𝑡 ) = 0 ∀𝐼 = 0 ,1, … ,
) 𝑉𝑎𝑟(𝛿̂𝑡 − 𝛿̂𝑡−1 ) = 𝑉𝑎𝑟(𝛿̂𝑡 ) + 𝑉𝑎𝑟(𝛿̂𝑡−1 ) − 2𝐶𝑜𝑣(𝛿̂𝑡 , 𝛿̂𝑡−1 ) , 𝐶𝑜𝑣(𝛿̂𝑡 , 𝛿̂𝑡−1
=0
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بنابراین داریم:

() 2

𝐿 2
𝐿 2
) 𝑡̂𝜎(𝑟𝑎𝑉(𝐿 𝑉𝑎𝑟(𝑞𝑡 ) = (1 + ) 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡−1 ) + (− ) 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡−𝑁−1 ) + 𝑧 2
𝑁
𝑁
𝜎(𝑟𝑎𝑉 +
))̂
𝑡−1

یکی از عاملهای مؤثر بر اثرشالقی در زنجیره تأمین ،زمان موردانتظار(تحویل) میباشد .در یک شبکه
زنجیره تأمین سه سطحی ،دو نوع زمان انتظار وجود دارد .یکی بین تأمین کننده و مرکز توزیع𝐿1 ،
و دیگری بین خردهفروش و مرکز توزیع . 𝐿2 .درشکل زیر این مسئله مشخص شده است:

شکل( )1زنجیره تأمین سه سطحی

که در این بررسی ،فرض شده است زمان مورد انتظار بین مرکز توزیع و خردهفروشان ثابت و دو دوره
باشد و بسته به زمانهای تحویل مختلف محصول ،میتوان تأثیر آنها را بر اثرشالقی بررسی کرد،
هرچه زمان تحویل بیشتر شود ،واریانس سفارشهای نیز افزایش یافته و اثر شالقی بیشتر میشود(نظری
و آقایی .)1831،از زمان تحویل ،جهت محاسبه تقاضای خردهفروش برای بهدست آوردن سفارش با
توجه به فرمول( )2استفاده میشود .برای پیشبینی تقاضای خردهفروش در زمان موردانتظار در بیشتر
بررسیها ،از روشهای هموارسازی و میانگین متحرك استفاده شده است ،که در این بررسی نیز از روش
میانگین متحرك Nدورهای ساده جهت پیشبینی واریانس و میانگین تقاضای خرده فروش در طول

بررسی اثر شالقی در121...

دوره مورد انتظار استفاده میشود .بنابراین 𝐿𝑡𝐷 مجموع تقاضای خردهفروش از دوره tتا دورهt+L-1
است:
() 1

𝐿−1

𝑖= 𝐷𝑡 + 𝐷𝑡+1 + ⋯ + 𝐷𝑡+𝐿−1 = ∑ 𝐷𝑡+

𝐿𝑡𝐷

𝑖=0

بنابراین با استفاده از روش میانگین متحرك داریم:
() 3

1
𝐷 = 𝑘̂𝑡+
𝑁∑ ̂𝑡 = 1
𝐷
) 𝑁𝐷 = 𝑁 (𝐷𝑡−1 + 𝐷𝑡−2 + ⋯ + 𝐷𝑡−
𝑖𝑁 𝑖=1 𝑡−

بدین معنا که تقاضای دورههای بعد ،از میانگین تقاضای  Nدروه پیش بدست میآید  ،بنابراین:
()10

𝐷 = 𝐿𝑡̂
𝐷 ̂𝑡 +
𝐷 ̂𝑡+1 + ⋯ +
̂𝑡+𝐿−1
𝐷

برای بهدست آوردن واریانس تقاضای خرده فروش در زمان موردانتظار عبارت است از:
𝑁
()11
𝐿
̂2 )2
𝐷 ∑(𝐷𝑡−𝑖 −
𝑖=1

𝑁

̂
= (𝛿𝑡𝐿 )2 = 𝐿 ∗ 𝛿̂𝑡2

𝑁

𝐿
̂2 )2
𝐷 𝛿̂𝑡𝐿 = √𝐿 ∗ 𝛿̂𝑡 = √𝐿 ∗ √ ∑(𝐷𝑡−𝑖 −
𝑁
𝑖=1

که در آن 𝛿̂𝑡2 ،واریانس تقاضای خرده فروش در زمان tمیباشد .پس از محاسبه تقاضای خرده فروش
در زمان انتظار ،میزان سفارش با توجه به رابطه( ،)2برای محاسبه اثر شالقی محاسبه میشود.
برای محاسبه اثرشالقی و محاسبه واریانس تقاضای فرآوردههای لبنی موردنظر ،از تابع تقاضای
برآوردشده برابر بررسی وانگ و همکاران( )4012که با استفاده از تابع تقاضای خطی اثرشالقی را بررسی
کرده ،استفاده شده است .در این بررسی ،با فرض اینکه تابع تقاضا خطی باشد و سفارشهای مرکز
توزیع نیز با استفاده از روش هموارنمایی به دست آمده باشد ،بنابراین:
)𝑑𝑡 = 𝐷(𝑝𝑡 , 𝑝𝑡−1 ) = (𝑎 − 𝑏𝑝𝑡 ) + 𝑟𝑏(𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1 ), 𝑟 ∈ [0,1
()14
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که در آن ،𝑝𝑡 ،قیمت فرآورده در دوره ،𝑝𝑡−1 ،tقیمت محصول در دوره ، r ، t-1حساسیت تقاضای مصرف-
کننده نسبت به تغییرپذیریهای قیمت دوره جاری و دوره پیش ، 𝑏 ،حساسیت تقاضای مصرفکننده
نسبت به تغییرپذیریهای قیمت دوره جاری .واریانس تقاضا ،عبارت است از:
()18

𝑉𝑎𝑟(𝑑𝑡 ) = 𝑉𝑎𝑟((𝑎 − 𝑏𝑝𝑡 ) + 𝑟𝑏(𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1 )) = 𝑉𝑎𝑟(−𝑏(1 − 𝑟)𝑝𝑡 −
) 𝑡𝑝(𝑟𝑎𝑉)𝑟𝑏𝑝𝑡−1 ) = 𝑏 2 (2𝑟 2 − 2𝑟 + 1

بنابراین ،اثر شالقی با استفاده از بررسی وانگ( ،)4012عبارت است از:
()12

) 𝑡𝑞(𝑟𝑎𝑉
2𝛼 2 𝐿2
𝐿𝛼
)𝑟 𝑟(1 −
= 1 + 2𝛼𝐿 +
− 2𝛼 2 𝐿(1 +
) 2
) 𝑡𝑑(𝑟𝑎𝑉
𝛼2−
2 − 𝛼 2𝑟 − 2𝑟 + 1

= 𝑅𝐴𝐸𝑁𝐼𝐿 𝐸𝐵

که در آن  :Lزمان تحویل یا زمان مورد انتظار :α ،فراسنجه هموارسازی میباشد .بنابراین ،در این
بررسی ،برای پنج فرآورده و به صورت سیستمی معادلههای تقاضا برآورد شدهاند .با توجه به محاسبه
واریانس سفارشهای در صورت کسر اثر شالقی داریم:
𝐿 2
𝐿 2
𝜎(𝑟𝑎𝑉 𝑉𝑎𝑟(𝑄𝑡 ) = (1 + ) 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡−1 ) + (− ) 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡−𝑁−1 ) + 𝑧 2 𝐿(𝑉𝑎𝑟(𝜎̂𝑡 ) +
))̂
𝑡−1
𝑁
𝑁
= 𝐸𝐵
) 𝑡𝐷(𝑟𝑎𝑉

در ادامه به بررسی محاسبه واریانس تقاضا پرداخته شده است .سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل نخستین
بار توسط دیتون و مولبایر( ،)1310ارائه شد.در این بررسی ،برای توضیح بیشتر توابع تقاضای فراورده-
های لبنی خانوارهای شهری بر اساس وجود فرآیند عادتهای مصرفی در رفتار جمعی مصرفکنندگان
به پیروی از بالنسی فورتی و گرین ،)1318( 1در مدل موردنظر ،مقدار وقفهدار سهم فرآوردههای لبنی
نیز وارد مدل شده است .بنابراین الگوی موردنظر برای سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل برای  5فرآورده
لبنی به صورت زیر است:

Blanciforti and Green

1
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()15

) wit = αi + τi1 Ln(ptmilk ) + τi2 Ln(ptyogurt ) + τi3 Ln(ptcheese
Mt
) ∗ ( + τi4 Ln(ptcream ) + Lnτi5 (ptdough ) + βi Ln
pt
+ γi wi(t−1) + μt

در سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل یادشده ،مدل تابع تقاضای تقریبا" ایده آل  ،witنشان دهندهی سهم
هزینههای هریک از فرآوردههای لبنیiام برای مصرف کننده در زمان  tاز کل هزینههای فرآوردههای
لبنی ، Ln(ptmilk )،قیمت فرآورده شیر در سال Ln(ptyogurt )،tقیمت فرآورده ماست در سال،t
)  ،Ln(ptcheeseقیمت فرآورده پنیر در سال ،Ln(ptcream ) ، tقیمت فرآورده خامه در سال
 ، Lnτi5 (ptdough )،tقیمت فرآورده دوغ در سال ، Mt .tکل هزینههای صرف شده توسط خانوارها
برای فرآوردههای لبنی درسال ،tو  ،p∗tشاخص قیمتی استون برای خانواردر زمان tمیباشد.

کششهای درآمدی 𝑖𝜇 ،کشش قیمتی خودی 𝑖𝑖𝜀 ،و کشش قیمتی متقاطع 𝑗𝑖𝜀 ،کشش قیمتی جبرانی

(هیکسی)  ، 𝜀𝑖𝑗ℎکشش جانشینی آلن 𝑎𝑗𝑖𝜎  ،سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل خطی با استفاده از رابطه-
های زیر محاسبه میشوند (گرین و آلستون.)1330 ،
()12

𝑗𝑖𝜏
𝑗𝑖𝛿 + 𝑊𝑗 −
𝑖𝑤

= 𝜀𝑖𝑗ℎ

𝑗𝑖𝜏
𝑖𝑊
− 𝛽𝑖 ( ),
𝑖𝑤
𝑗𝑊

𝑗𝑖𝜏
+1
𝑗𝑤 𝑖𝑤

= 𝛿𝑖𝑗ℎ

= 𝑗𝑖𝜀

𝑖𝛽
+1,
𝑖𝑤

𝑖𝑖𝜏
− 𝛽𝑖 − 1 ,
𝑖𝑤

= 𝑖𝜇

= 𝑖𝑖𝜀

در رابطههای باال سهمهای بودجه( 𝑖𝑊) قابل مشاهده نیست و میانگین آنها در طول دور محاسبه
شده است .همچنین 𝑗𝑖𝛿 نیز دلتای کرونکر بوده که برای کششهای خودی برابر یک و برای غیرخودی
برابر صفر میباشد .در سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل ،معادلههای با استفاده از شاخص قیمت استون
به صورت تقریب خطی برآورد میشوند .در این بررسی آمار و اطالعات مورد استفاده برای پنج فرآورده
از دادههای بازار کارخانه پگاه کرمان و مرکز توزیع آن،گردآوری شده است .دوره زمانی مورد بررسی در
این بررسی نیز 1832-1828میباشد.
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نتایج و بحث
در این بررسی ،در آغاز با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ایستایی متغیرهای مورد نظر بررسی
شد .نتایج ایستایی نشان میدهد که تمامی متغیرهای مورداستفاده سیستم معادلههای در سطح ایستا
هستند .در ادامه به برآورد تقاضای فرآوردههای لبنی و سپس محاسبه اثرشالقی پرداخته میشود .الزم
به ذکر است که برای برآورد توابع تقاضا شرط جمعپذیری با حذف یکی از معادلههای سهم و شروط
تقارن و همگنی بهصورت قید به مدل اعمال شد .سپس سیستم معادلههای تقاضا در هر یک از
مدلهای ارائه شده با استفاده از روش رگرسیون بهظاهر نامرتبط تکراری ( 1)ISUREبرآورد گردید.
در این مطالعه ،معادله سهم دوغ حذف شده و سپس بااستفاده از برآوردسایر فرآوردهها ،ضرایب این
معادله حاصل شد.
جدول ( )1ضرایب برآوردی تقاضای شیر و فرآوردههای آن با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل
شیر

متغیر

ماست

پنیر

دوغ

خامه

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

ضریب

آمارهt

قیمت شیر

0/082

1/32

-0/0004

-1/12

-0/025

-4/08

-0/0041

-1/01

0/012

-

قیمت پنیر

-4/81

-4/44

-0/411

-1/35

0/11

0/41

-0/85

-2/03

-4/23

-

قیمت ماست

-0/53

-4/22

-0/022

-1/20

0/28

2/40

-0/021

-8/13

0/021

-

قیمت خامه

-0/022

-1/12

0/12

1/22

0/22

2/32

0/083

8/13

-0/208

-

قیمت دوغ

-8/41

-4/25

-0/85

-1/54

-0/82

-0/25

0/21

2/02

8/52

-

مخارج

-0/21

-2/45

0/15

4/32

0/88

2/43

-0/001

-0/12

-0/001

-

متغیرمجازی
هدفمندکردن
یارانه ها

0/058

1/51

-0/04

-1/14

-0/081

-1/25

-0/002

-1/22

-

-

متغیرعادات
مصرفی

-0/51

-5/28

-0/84

-4

0/001

0/04

-0/22

-2/22

-

-

عرض از مبدأ

-0/042

-0/32

0/042

1/22

-0/022

-4/12

0/002

8/13

1/08

-
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Iteration Seemingly Unrelated Regression System

1
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جدول ( )2کششهای خودقیمتی ،متقاطع و درآمدی غیرجبرانی سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل
محصول

شیر

ماست

پنیر

خامه

دوغ

کشش مخارجی

شیر

-0/25

4/21

0/24

-3/4

0/22

1/033

ماست

0/025

-1/43

-0/22

0/21

-4/28

1/35

پنیر

0/21

-1/35

-0/51

1/14

-5/51

1/24

خامه

-0/45

8/13

-2/2

-4/52

8/22

1/31

دوغ

0/33

2/2

2/8

2/22

-4/11

1/02
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جدول ( )3کششهای خودقیمتی ومتقاطع جبرانی سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل
محصول

شیر

ماست

پنیر

خامه

دوغ

شیر

-0/83

-2/12

-0/38

-0/18

-2/10

ماست

0/52

-0/32

-0/18

1/03

-4/11

پنیر

-0/085

4/22

-0/042

2/04

-2/80

خامه

0/41

-8/08

-2/81

-4/51

8/2

دوغ

1/42

8/42

2/5

8/3

-4/4
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از آنجایی که تحلیل اقتصادی ضریبهای برآورد شده در سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل امکان پذیر
نیست ،بنابراین کششهای قیمتی و درآمدی  ،در جداول  4و  8محاسبه و بررسی شدهاند.
با توجه به جدول( ،) 4کشش خودقیمتی غیرجبرانی هر پنج فرآورده لبنی منفی میباشند که این
هماهنگ با انتظار تئوریک و رابطهی منفی بین میزان تقاضا و قیمت هر فرآورده است .کمتر از یک
بودن کششهای خودقیمتی غیرجبرانی شیر و پنیر نشاندهنده کششناپذیری این دو فراورده و
بزرگتر از یک بود کششهای خودقیمتی ماست ،خامه و دوغ پنیر نشاندهنده کششپذیری این
فرآوردهها میباشد.
همچنین کششهای متقاطع غیرجبرانی نشان میدهند که به عنوان مثال ،فرآوردههای ماست ،پنیر
جانشین ناخالص شیر و خامه و دوغ مکمل ناخالص هستند  .مقدار کشش درآمدی همه فرآوردههای
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لبنی بزرگتر از یک میباشند که نشاندهنده لوکس بودن فرآوردههای لبنی در سبدمصرفی خانوارها
میباشد .متغیر عادات مصرفی در تمام معادلهها به جز معادله تقاضای خامه معنادار شده و نشاندهنده
تأثیر مصرف دوره پیش این فرآوردهها بر مصرف دوره جاری آنها میشود .با نتایج بررسی چیذری و
همکاران( ،)1832دانشیار و همکاران( ،)1835و خیری( )1832همخوانی دارد.
در ادامه به بررسی اثر شالقی فرآوردههای شیر ،ماست ،پنیر ،خامه و دوغ با استفاده از دو روش بدون
استفاده از معادلههای تقاضا (روش آماری) و با استفاده از معادالت تقاضای برآورد شده پرداخته شده
است .نتایج در جدول( )2آورده شدهاند .زنجیره تأمین شامل خردهفروشان ،مرکز توزیع و کارخانه پگاه
شهرستان کرمان میباشد که روزانه میزان شیر مورد نیاز خود را از دامداران این شهرستان و استانهای
فارس ،یزد و اصفهان تأمین میکنند.
جدول( )4اثرشالقی محصوالت لبنی زنجیره تأمین مورد بررسی
اثرشالقی()BE

اثر شالقی()BE

اثر شالقی()BE

اثرشالقی()BE

فرآورده

رابطه چن،بدون
معادلههای تقاضا

رابطه کانال و سیانسیمینو
بدون معادلههای تقاضا

رابطه چن،بااستفاده از
معادلههای تقاضا

رابطه کانالو
سیانسیمینو،بااستفاده
از معادلههای تقاضا

شیر

4/502

4/502

4/50

4/50

ماست

4/502

4/502

4/51

4/51

پنیر

4/502

4/502

4/54

4/54

خامه

4/28

4/28

4/23

4/23

دوغ

4/58

4/58

4/51

4/51

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به به جدول( ،)2از آنجا که برای همه فرآوردههای موردنظر ،میزان اثر شالقی بزرگتر از یک
میباشد ،بنابراین ،این نتیجه گرفته میشود که در زنجیره شیر و فرآوردههای شیری پگاه در شهرستان
کرمان پدیده اثر شالقی وجود دارد .الزم به یادآوری است که زمان مورد انتظار( )Lو شمار دورههای
درنظر گرفته شده در میانگین متحرك نیز از عاملهای مؤثر بر اثر شالقی میباشند که با تغییر هریک
از این عاملها ،میزان اثر شالقی نیز تغییر میکند ،که در این بررسی مورد اریزابی قرار نگرفته است.
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نتیجهگیری
از آنجا که در پژوهش حاضر هدف بررسی اثرشالقی در زنجیره تأمین چندفرآوردهای بود ،در آغاز با
استفاده از سیستم تقاضای تقریبا" ایدهآل ،معادلههای تقاضا جهت برآورد واریانس تقاضا ،سپس با
استفاده از روش میانگین متحرك ،تقاضای خردهفروش در زمان موردانتظار برای محاسبه سفارشهای
پیشبینی شده و سپس اثر شالقی محاسبه شد .در سیستم معادلههای تقاضا ،با لحاظ کردن عادات
مصرفی در توابع تقاضای شیر و فرآوردههای آن،تقاضای اقالم پرمصرف شیر ،ماست ،پنیر ،خامه و دوغ
پگاه برای خانوارهای شهری در استان کرمان برآورد شد .متغیر عادتهای مصرفی(سهم تقاضای هریک
از فرآوردهها با وقفه یک) ،در معادلههای تقاضای شیر ،ماست و خامه معنادار شده و این نشان میدهد
که افزون بر تأثیر قیمت و درآمد بر تقاضای این فرآوردههای لبنی ،عادتهای مصرفی آنها نیز در
تغییرپذیری تقاضای آنها نقش مؤثری دارد .مقادیر کشش خودقیمتی فرآوردههای شیر و پنیر کوچک-
تر از یک بوده که نشاندهنده کششناپذیری آنها و فرآوردههای ماست و خامه و دوغ بزرگتر از یک
بوده که نشاندهنده کششپذیری این فرآوردهها میباشد .بنابراین حساسیت مصرفکنندگان فرآورده-
های لبنی ،به تغییرپذیری قیمت ماست و خامه ودوغ بیشتر از تغییرپذیری قیمت شیر و پنیر میباشد.
همچنین بزرگتر از یک بودن کشش درآمدی این فرآوردهها  ،نشاندهنده لوکس بودن آنها ،میباشد.
درادامه ،بااستفاده از روش میانگین متحرك ساده با درنظر گرفتن سطح خدمتدهی فرآوردههای پگاه
و زمان انتظار ،برای پیشبینی تقاضای خردهفروش در زمان موردانتظار و محاسبه سفارشهای مرکز
توزیع استفاده شد .نتایج نشان داد با توجه به اینکه نسبت واریانس سفارشات مرکز توزیع به واریانس
تقاضای خردهفروشان فرآوردههای لبنی ،بزرگتر از یک میباشند ،بنابراین پدیده اثرشالقی در این
زنجیره وجود دارد.
بنابراین در راستای نتایج تحقیق میتوان پیشنهاد داد که:
استفاده از ابزار قیمت در مورد فرآوردههای کششپذیر ماست ،خامه و دوغ نسبت به استفاده از این
ابزار در مورد فرآوردههای کششناپذیر شیر و پنیر ،جهت مدیریت بهینه تقاضای این محصوالت راهکار
مناسبی میباشد.
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باتوجه به پایین بودن میزان مصرف سرانه لبنیات در مناطق شهری کشور(34کیلوگرم) و در کرمان
( 25کیلوگرم) ،اقدامات مشخصی برای تحریک بخش تقاضا و ترغیب شهروندان برای مصرف بیشتر
شیر و فرآوردههای لبنی به عمل آید.
اگر عامالن زنجیره تأمین ،اطالعات درست و دقیقی از تقاضای فرآوردههای لبنی نداشته باشند ،و میزان
تولید کارخانه پگاه کمتر از میزان تقاضای مصرفکنندگان فرآوردههای لبنی باشد ،که در نتیجه کارخانه
مصرفکنندگان خود را از دست میدهد و سهم فروش این کارخانه در بازار کاهش مییابد .همچنین
اگر میزان تولید کارخانه پگاه بیشتر از میزان تقاضای مصرفکنندگان محصوالت لبنی باشد ،دراین-
صورت هزینههای انبارداری زیادی جهت مازاد عرضه فرآوردههای لبنی ایجاد میشود که موجب اتالف
سرمایه در این زنجیره میشود .بنابراین میتوان به این مهم دست یافت که باتوجه به اهمیت مصرف
لبنیات ،درصورت اطالعات دقیق عامالن از تقاضای بازار فرآوردههای لبنی ،این امر منجر به نزدیک
شدن مقدار پیشبینی شده به مقدار تقاضای موردنیاز مصرفکننده و هدفمندشدن برنامههای تولید
فرآوردههای لبنی میشود ،از طرف دیگر ،با هدفمندشدن تولیدمحصوالت در این زنجیره ،وضعیت
عامالن زنجیره و همچنین دامداران تولیدکننده شیر منطقه مورد بررسی ،که یکی از آسیبپذیرترین
عاملهای این زنجیره میباشند نیز بهبود مییابد و این موضوع باعث کارآمدی و عملکرد بهتر زنجیره
تأمین میشود.
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