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 خالصه
 

 از  ،هميشه صنعتي و كشاورزي  از اعم  مختلف  محصوالت  بازار ساختار تعيين  و بازار قدرت  گيري  اندازه  
 و رقابتي  از عم ا ، ساختارمتفاوت  نوع  هر وجود كه  چرا .است  بوده  خرد اقتصاد در اساسي  و مهم  بسيار مباحث 

 مطالعه  راستا اين  در .باشد داشته  بسزايي   تاثير مختلف محصوالت  قيمت  و توليد ميزان  روي  بر ميتواند يرقابت غير
 يعني  آن  اصلي  فرآورده  فروش  نيز و كشاورزان  از خام  گوجه فرنگي  خريد بازارهاي  ساختار تعيين  جهت  حاضر

 استفاده  با ، مي گيرد صورت  فرنگي  گوجه  كنندگان  تبديل  توسط كه  كنندگان داخلي  مصرف  به  فرنگي  گوجه  رب 
 دو هر در كنندگان  تبديل  بازار قدرت  اندازه گيري  به  اقدام  ، (NEIO) جديد تجربي  سازمان صنعتي  مدل  از

 خريد بازار دو هر در  آمده  بدست  انتظاري  كشش  ، مقدار  آمده  بدست  نتايج  اساس  بر. است  نموده  بازارمذكور
  يعني اينكه  .مي باشد ١/٠و   ٥٥/٠با   برابر ترتيب ، به   كشور داخل  در فرنگي  گوجه  رب  فروش  و خام  فرنگي  گوجه 
ا را  بوده و مي توانند قيمته     بازار قدرت  داراي ،  مذكور هايبازار در   خراسان دراستان  فرنگي  گوجه  كنندگان  تبديل 

 بنابراين پيشنهاد مي شود مسئولين با استفاده از ابزارهاي قيمتي و غير قيمتي سعي در                    .تحت تاثير قرار دهند      
ترتيب  منافع سيستم بازار بصورت عادالنه تر بين زارعين و              كاهش قدرت بازار صنايع تبديلي نموده تا بدين        

 .صنايع تبديلي توزيع گردد
 

  رقابتي  غير بازار قيمتي، رفتار فرنگي، گوجه  بازار، قدرت  : كليدي واژه هاي 
 

 مقدمه 
 از استفاده  با كه  صنعت  يك   در ١بازار قدرت  تعيين  آزمون 
 چارچوب  يا روش  به  صورت مي گيرد سنجي  اقتصاد تكنيكهاي 

. مي باشد  معروف   (NEIO) ٢جديد تجربي  صنعتي  سازمان 
 جريان  در رقابتي  غير رفتار ن مبي واقع  در نيز  بازار قدرت

 سازمان  به  مطالعات  مربوط  در. مي شود تعريف  ، قيمتگذاري 
 است، شده  متمركز كااليي  صنايع  بازار بر عمدتا  كه  صنعتي 
 كاربرد ٣)SCP(عملكرد   - هدايت - مطالعاتي ساختار الگوي 

                                                                                    
1 . Market power 
2 . New Empirical Industrial Organization 
3 . Structure Conduct Performance 

 بر بازار ارگذاري ساخت اثر كه  صورت  بدين   ،است يافته    ايگسترده
 از صنعت  عملكرد با عامالن  رفتار رابطه  و اقتصادي  عامالن  رفتار
 قرار بررسي  مورد درآمد تعادل  و اشتغال  پيشرفت، كارآيي، نظر
 جهت  SCP ازمدلهاي  استفاده  با كه  مطالعاتي  عمده . )٨(گيرد مي

 از گرفته  صورت  خاص  صنعت  يك  براي  بازار قدرت  تعيين 
 شده   استفاده   ٥هرفيندال و ٤تمركز نسبت  شاخصهايي همچون 

 وجود عدم وجود يا    تنها شاخصهايي  چنين  از استفاده . است
 هر تصميمات  تعيين  به  قادر و مي نمايد آزمون  را بازار قدرت 

 .نمي باشد صنعت  كل  روي  بر مقدار يا قيمت  با رابطه  بنگاه در
                                                                                    

4. Concentration Rate  
5 . Herfindal Index 
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 از استفاده  با بازار قدرت  به  مربوط سائل م تحليل  و تجزيه  در
 طريق  از را بنگاه  رفتار يا بازار قدرت  مي توان  NEIO مدلهاي 
 بعنوان  انتظاري  كشش .نمود گيري  اندازه  )ce ( ١انتظاري كشش 

 صنعت  واكنش  يا حساسيت  از بنگاه  يك  كه  انتظاري  يا پيش بيني 
 مي شود  تعريف  دارد، ليدي  بنگاه  تو سطح  در تغيير به  نسبت 

 صورت  به  رياضي  نظر از مزبور  كشش     ).١٣(
  =(dQ/dq)(q/Q) θ  آن  در كه  است  q ,Q سطوح  ترتيب  به 

 نظرتجربي  از .ميدهد نشان  را بنگاه  و صنعت  توليدي  محصوالت 
 مدل  وارد اساسي  رپارامت يك  بعنوان  كه  وقتي  انتظاري  كشش 
 و صفر بين  انتظاري  كشش  دامنه  .تخمين مي باشد قابل  ، مي شود

 عكس  بنگاهي انتظار هيچ  رقابتي كه  كامال  بازار يك  در .است يك 
 ندارد، را خودش  محصول  در تغيير به  نسبت  صنعت  العمل 
 كشش  θ=0. يا dQ=0 يعني  است  برابرصفر انتظاري  كشش 

 بكار در اين  مطالعه    كه  هزينه  تابع  روش  از مي توان  را انتظاري 
 انتظاري كشش  كه  وقتي  .)١٥(آورد   بدست  ، شده  گرفته 

 )θ  (فرضيه  ، باشد صفر از متفاوت  دار بطورمعني  آماري  نظر از 
 بنگاهها بيشتر  تباني  درجه  ه ك قدر هر. مي شود رد كامل  رقابت 
 در كامل  انحصار حالت  در. است بزرگتر نيز انتظاري  كشش  باشد،
 dQ=dq  يعني  است  يك  برابر كشش  انتظاري  ،خريد يا و فروش 

 تغيير بطوركامل  بازار محصول  در تغيير حالت  اين  در  Q=q . و
 براي  كه  اتي مطالع از .مي نمايد منعكس  را بنگاه  محصول  در

 آوردن  بدست  جهت  هزينه  تابع  روش  از بازار قدرت  تعيين 
 مطالعه  ميالن    به  مي توان  نموده اند استفاده  انتظاري  كششهاي 

 وسكستون   وان  و) ١٩٩٨(اسكرواتر   ،)١٩٩١(اعظم    ،)١٩٩٩(
 .نمود اشاره  )١٩٩٢(

 از خراسان  استان  در آن  مشتقات  و فرنگي  گوجه  صنعت 
 از خراسان  استان  سهم  كه  چرا مي باشد برخوردار ويژه اي  اهميت 

 ٦٠بر   بالغ  كشور در فرنگي  گوجه  رب  صادرات  و توليد نظر
 كل  توليد از درصد ٩٠حدود   در ميان  اين  در .)٢(درصدمي باشد

 فرنگي  گوجه  رب  تبديلي  به واحدهاي  استان  در خام  فرنگي  گوجه 
 رب گوجه  كنندگان  توليد ).٣(مي گردند تحويل  استان  سطح  در

 گوجه  رب  يعني  خود نهايي  محصول  ، خراسان  استان  در فرنگي 
                                                                                    

1 . Conjectural elasticity 

 عرضه  صادراتي  و داخلي  به بازارهاي  فروش  براي  را فرنگي 
 فرنگي در گوجه  رب  صادرات  اخير سالهاي  طي  گرچه .مي نمايند

 صادرات  بطوريكه  بوده  برخوردار فزاينده اي  رشد از كشور سطح 
 و وزني  نظر از ١٣٧٤سال    به  نسبت ١٣٧٨سال    در محصول  اين 

 .)٢(داشته است  رشد درصد ٤٩٥و   درصد ٥٦٢ترتيب    به  ارزش 
 ايران  كشور ، فرنگي  گوجه  رب  جهاني  تجارت  سهم  نظر از ولي 

 شده  باعث  امر اين  كه  ده بو %) ٣درحدود  ( ناچيزي  سهم  داراي 
 يك بعنوان  فرنگي  گوجه  رب  جهاني  بازارهاي  در ايران  كه 

 رفتار از حاكي  خود اين  كه  باشد مطرح  كوچك   صادركننده 
 مختصر مروري  ). ٤(است جهاني  بازارهاي  در  ايران ٢پذيريت قيم
 قيمت  در  خراسان استان  فرنگي  گوجه  كنندگان  تبديل  رفتار بر

 مصرف  نيز و كشاورزان  به  نسبت  آنها كم  تعداد به دليل  ، گذاري 
 آنها است  كه ممكن  ميدهد نشان  ، نهايي  محصوالت  كنندگان 

 محصوالت  نيز و خام  فرنگي  گوجه  بازارهاي  در بازار قدرت 
 ، خام  فرنگي  گوجه  خريد بازار در .باشند ،داشته  آن  شده  فرآوري 
 در بااليي  قدرت  مانور  داراي  ، كم تعداد دليل  به  كنندگان  تبديل 

 قيمت  . مي باشند محصول  بندي  درجه  حتي  و قيمت گذاري 
 بنگاههاي  بوسيله  تنها سال، هر در فرنگي خام  گوجه  خريد

 دخالت  دادن   بدون  و خودشان  بين  مذاكره  طريق  از تبديلي 
 از مواقع  بسياري  در تبديلي  هاي  بنگاه . مي شود تعيين  كشاورزان 
 جهت  مدت  بلند چكهاي  تحويل  و درجه بندي  همچون  ابزارهايي 
 قرار تحت تاثير  و ٣دستكاري  براي  ، زارعين  مطالبات  پرداخت 

 استفاده  ، كشاورزان  به  شده  پرداخت  واقعي  قيمت  دادن 
 از )١٣٧٨(خراسان    استان  ل صنايع ك اداره  آمار طبق  . مي نمايند

 ٣٤(فرنگي  گوجه  تبديل  زمينه  در موجود فعال  واحدهاي  تعداد
 از درصد ٦٠حدود   در ، آنها بزرگترين  از واحد هشت  ، )واحد
 خود به  خراساني  ازكشاورزان  را خام  فرنگي  گوجه  خريد

 حدود در بنگاه  هشت  تمركز نسبت  بنابراين  .ميدهند اختصاص 
 رب  واردات  ممنوعيت  مانند عواملي  ديگر طرف  از .مي باشد ٦/٠

 برابر بنگاه  هشت  تمركز نسبت  ونيز كشور داخل  به  فرنگي  گوجه 
 كشور، داخل  در فرنگي  گوجه  رب  فروش  بازار در ٣٨/٠با  

                                                                                    
2 . Price taker 
3 . Manipulate 
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 قيمتهاي  تحميل  در را فرنگي  گوجه  كنندگان  تبديل  مي تواند
 .نمايد ياري   ،داخلي كنندگان  مصرف   به باالتر
 كه  مي رود آن  احتمال  مذكور شرايط به  توجه  با بنابراين  

 بازار قدرت  داراي  خراسان  دراستان  فرنگي  گوجه  كنندگان  تبديل 
 و خراساني  كشاورزان  از خام  فرنگي  گوجه  خريد بازار در

 بنابراين  . باشند شورك داخل  در فرنگي  گوجه  رب  بازارفروش 
 فروش  نيز و فرنگي خام  گوجه  خريد در بازار قدرت  آزمون 

 چرا ، مي رسد نظر به  ضروري  ) فرنگي  گوجه  رب ( نهايي  محصول 
 رفتار مي تواند صنعت  هر در رقابتي  غير يا و رقابتي  ساختار كه 

 شفاف  .دهد قرار تاثير تحت  زيادي  ميزان  به  را گذاري  قيمت
 رب  و خام  فرنگي  گوجه  بازارهاي  در گذاري  قيمت رفتار ساختن 

 دست  توسط شده  اتخاذ سياستهاي  مي تواند فرنگي  گوجه 
 كشاورزان بعنوان  از حمايت  جهت  در را دولتي  بخش  اندركاران 

 قرار تاثير تحت  ، كنندگان مصرف  نيز و پذير آسيب  قشر يك 
 گوجه  صنعت  بر حاكم  شرايط به  توجه  با راستا اين  در لذا .دهد

 مربوطه يعني  فرضيه هاي   ،خراسان استان  در آن  مشتقات  و فرنگي 
 رب  فروش  نيز و خام  فرنگي  گوجه  خريد بازار ساختار اينكه 
 .مي گردد طرح  ، است  رقابتي  ،غير كشور داخل  در فرنگي  گوجه 

 
 ها روش و مواد

 صنعت  در بررسي  مورد مدل  به  مربوط روابط سمت ق اين  در 
 و تقاضا ، عرضه  روابط شامل  كه  خراسان  استان  فرنگي  گوجه 
 اساس  بر .مي گيرد قرار تحليل  و تجزيه  مورد مي باشد هزينه 

 رفتار منطقي  صورت  به  كه  بنگاهي  هر مدل نئوكالسيكي 
 بهينه  بصورت  را والتش ،محص سود حداكثر كسب  براي  مي نمايد،

 هر سود .ميدهد تخصيص  داخلي  و صادراتي  بازارهاي  بين 
 و صادراتي  بازارهاي  از حاصل  كل  درآمد از است  بنگاه عبارت 

 خام  نهاده  خريد پرداختي جهت  كل  هزينه  منهاي  ، داخلي 
 ديل تب فرآيند در كه  نهاده هايي  ديگر و ) فرنگي  گوجه ( كشاورزي 

 .شده اند گرفته  بكار ) سرمايه  و انرژي  ، نيروي كار(
 گوجه  كنندگان  تبديل  كه  مي شود فرض  تحقيق  اين  در 

 بازارهاي  براي  را) كيفيت يكسان (همگني  محصول  فرنگي 
 بين  ثابت  نسبت  يك  همچنين  و نموده  توليد داخلي  و صادراتي 
 نيروي ( تبديلي  نهاده هاي  و ) رنگي ف گوجه ( كشاورزي  نهاده خام 

 جانشيني  كه  است  ولي ممكن  . دارد  وجود )سرمايه و انرژي  كار،
 ضروري  نكته  اين  ذكر .باشد داشته  وجود تبديلي  نهاده هاي  بين 

 ثابت  نسبت  يك  ، توليد مختلف  هاي  مقياس  در همواره  است كه 
 .دارد وجود وجه فرنگي گ رب  و خام  فرنگي  گوجه  بين 

 آن  در بگيريم  نظر در C(Q,W) صورت  به  را هزينه  تابع  اگر
 رب ( شده  تبديل  مقدارمحصول  دهنده  نشان  Q صورت 
 بنگاه  . است  تبديلي  نهاده هاي  قيمت  بردار W و) فرنگي گوجه

 سود تابع  .مي نمايد انتخاب  را qE,qD سود كردن  جهت حداكثر
  :  است  زير صورت  به  كننده  تبديل 

١(  )W,Q(Cr)R(Wqpq)Q(p EEDDD −
−−+=Π 

 
 براي  داخلي  تقاضاي  معكوس    تابع   = ،    PD(QD)آن در كه 

 ، فرنگي  گوجه  رب 
qD  = بازار براي  كه  بنگاه  توسط گوجه فرنگي  رب   توليد 

 ، يافته  تخصيص  داخلي 
 = PD  بازارداخلي در فرنگي  گوجه  رب  قيمت  ، 
  QD  =بازار براي  كه  صنعت  توسط فرنگي  گوجه  رب   توليد 

 ، يافته  تخصيص  داخلي 
 PE = فرنگي  گوجه  رب  جهاني   قيمت ، 

 qE  =بازار براي  كه  بنگاه  توسط فرنگي  گوجه  رب  توليد 
 ، يافته  صادراتي تخصيص 

W(R) = خام  فرنگي  گوجه  عرضه  معكوس   تابع ، 
 R    =خام  گوجه فرنگي  از صنعت  خريد  مقدار ، 
 W  =  بنگاه  بوسيله  كه  فرنگي  گوجه  واحد هر خريد  هزينه 
 ، مي شود پرداخت 

 = r و خام  فرنگي  گوجه  از بنگاه  مقدارخريد 
Q=qD+qE=αr با    بنگاه  كل  توليد نمايانگر نيزα

 خام  فرنگي  گوجه  و فرنگي  گوجه  رب  بين  تبديل  بعنوان ضريب 
 فرنگي  گوجه  بين  ضريب ثابت  واقع  درα ديگر رت \بعبا . است 
 اول  مرتبه  الزم  شرايط .(q=αr) است  فرنگي  گوجه  رب  و خام 
 : است  زير صورت  به  qD,qE به  نسبت  سود كردن  حداكثر براي 

٢                 (                                      q/ E =∂Π∂ 

0)]q/C()r/R)(R/W(rW[P EE =∂∂α+∂∂∂∂+−α= 
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0)q/C()r/R)(R/W(rW[

)q/Q)(Q/p(qPq/
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=∂∂α+∂∂∂∂+−

∂∂∂∂α+α=∂Π∂

 قالب  در مي توان  را اول  مرتبه  شرايط  يعني  ٣ و   ٢معادالت   
 :آورد بدست  زير صورت  به  كششها
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)/)(/( DDDD QPPQ ∂∂==η     کشش قیمتی

 تقاضا برای رب گوجه فرنگی در بازار داخلی
)/)(/( RWWR ∂∂== ε     کشش قیمتی عرضه گوجه
 فرنگی
)/)(/( DDDD

Qd QqqQ ∂∂==θ      كشش انتظاري 
 صنعت نسبت به محصول بنگاه در بازار داخلي رب گوجه فرنگي 

)/)(/( RrrRR ∂∂==θ      ي صنعت     كشش انتظار
 نسبت به بنگاه در بازار خريد گوجه فرنگي خام

QCqCqC ED ∂∂=∂∂=∂∂=  هزينه نهايي    ///
 تبديل گوجه فرنگي 

 دو در محصول  كيفيت  بودن  يكسان  فرض  گرفتن  نظر در با
 مذكور بازار دو در تبديل  هزينه نهايي  ، صادراتي  و داخلي  بازار

 ديده  فوق  الت معاد در كه  همانطور . است  يكسان 
 ، بازار قدرت  آزمون  و گيري  اندازه  براي  كليدي  ميشودپارامترهاي 

 فرنگي  گوجه  رب  يا محصول نهايي  بازار در انتظاري  كششهاي 
)( Qdθ فرنگي  گوجه  يا خام  نهاده  بازار و  )( Rθ مي باشند. 

 در تغييرات  به  نسبت  صنعت  واكنش  ع واق در كشش انتظاري 
 حالت  در طبعا  . نشان ميدهد را بنگاه  توسط توليدي  تصميمات 

 يك  توليد در تغيير زمينه  در بنگاه  يك  تصميمات  كامل  رقابت 
 تحت  را صنعت  سطح  در محصول  آن  توليد ميزان  محصول خاص 

 وجود يعني  صفر بين  ري كشش انتظا دامنه  .داد نخواهد قرار تاثير
 فروش  كامل  انحصار( كامل  انحصار يعني  يك  و كامل  رقابت 

 متفاوت  مقادير آوردن  بدست  .مي باشد)  خريد كامل  ياانحصار
 انحصار بازار وجود از انتظاري حاكي  كششهاي  براي  ١ و   ٠بين   
.  باشد مي ٢خريدار جانبه  چند انحصار بازار  يا ١فروش  جانبه  چند

  شاخصهاي  Rθ و   Qdθ ,پارامترهاي  كه  گفت  مي توان  بنابراين 

 .بازارمي باشند قدرت  گيري  اندازه  براي  مناسبي 
 انتظاري  كشش  نمودن  متمايز براي  حاضر مطالعه  در 

 خام  نهاده  و نهايي  براي محصول  مختلف  بازارهاي  بين  بنگاهها
 خام  نهاده  كه  ) ١٩٩٢(وسكستون    وان  روش  از كشاورزي 
 نظر در مجزا متغيري  صورت  به  را تبديلي  ومحصول  كشاورزي 
 كششهاي  ميشود كه باعث  را داليلي  . است  شده  استفاده  گرفتند،
 خام  نهاده  و ) نهايي( تبديلي  محصول  بازارهاي  براي  انتظاري 

 محصوالت  ماهيت  به  شود گرفته  نظر در ،متفاوت  ورزي كشا
 كشاورزي  چون محصوالت  كه  ترتيب  بدين  .مي گردد بر كشاورزي 

 بااليي  نسبتا  نقل  و حمل  هزينه  داراي  لذا هستند فسادپذير اغلب 
 نظر از كشاورزي  خام  محصوالت  بازارهاي  دليل  به همين  و بوده 

 بازارهاي  ، درمقابل  و منطقه اي  يا محلي  ، ي جغرافياي حوزه 
 كنندگان  عرضه  بنابراين  .مي باشد ملي  شده  تبديل  محصوالت 
 خود محصول  عرضه  براي  ) كشاورزان ( خام كشاورزي  نهاده هاي 

 تبديل ( فرآوري شده  محصوالت  كنندگان  عرضه  به  نسبت 
 همين  در . مي باشند واجه م بيشتري  محدوديتهاي  با ) كنندگان 

 نياز مورد اوليه  مواد عمده  بطور چه  گر نيز تبديل كنندگان  راستا
 محلي  ازبازارهاي  را كشاورزي  خام  نهاده هاي  باالخص  ، خود

 را خود شده  فرآوري  محصوالت  عوض  در ولي  مي نمايند تامين 
 آن  از ترفرا حتي  و )داخلي بازار (ملي  درسطح  مي توانند

 .رسانند فروش  به ) خارجي  بازارهاي (
 بازارهاي  در متفاوت  انتظاري  كششهاي  آوردن  بدست  براي  
 بازاري  قيمت  انحراف  اندازه گيري ميزان  همچنين  و شده  ياد

                                                                                    
1 . Oligopoly 
2 . Oligopsony 
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١٦٣

 بعنوان  كه  است  متغيري  به  نياز رقابتي  قيمت  از محصول 
 از . نمود استفاده  مربوطه  دالت معا در آن  از بتوان  قيمت رقابتي 

 يك  بعنوان  فرنگي  رب گوجه  صادراتي  بازارهاي  در ايران  كه  آنجا
 مي باشد ١قيمت  گيرنده  ديگر بعبارت  و است  مطرح  كوچك  كشور

 بهينه  مقدار تعيين  براي  رقابتي  بازار در اينكه  به  باتوجه  و
 مي توان  لذا است  هايي برابرن هزينه  با محصول  قيمت  ، محصول 

 كننده  تبديل  بنگاههاي  براي  را فرنگي  گوجه  رب  صادراتي  قيمت 
 ).٤ ،١١(نمود   فرض  مدل   در ٢پايه يا رقابتي  بعنوان قيمت 

 بازارهاي  در كششهاي انتظاري  آوردن  بدست  امكان  بنابراين 
 ميسر ام خ فرنگي  گوجه  و داخلي  فرنگي  گوجه  رب  فروش 

 .مي گردد
 فرنگي  گوجه  رب  بازارهاي  در بازار قدرت  گيري  اندازه  براي  

 تخمين  قابل  مدل  به يك  نياز ، خام  فرنگي  گوجه  و داخلي 
 را مربوطه  انتظاري  كششهاي  بتوان  آن  طريق  از تا مي باشد
 ٧و   ٥معادالت    كه  است  الزم  منظور اين  براي . آورد بدست 

 نيز تبديل  شامل هزينه  مزبور معادالت  چون  . شوند زده  تخمين 
 از استفاده  ، انتظاري  كششهاي  آوردن  بدست  جهت  لذا مي باشند

 هزينه  منحنيهاي  كه  چرا مي رسد نظر به  ضروري  تابع هزينه  فرم 
 روي  بر مي تواند كه  را يك بنگاه  هزينه  ساختار و وضعيت  واقع  در

  .مي دهد نشان  ، گذارد تاثير بازار قدرت 
 ٣(GL) يافته  تعميم  لئونتيف  هزينه  تابع  از حاضر تحقيق  در 

 GL هزينه  تابع  از استفاده  كه  داليل عمده اي  . است  شده  استفاده 
 در باالخص  نهاده ها بين  محدود جانشيني  ، مي نمايد توجيه  را

 نيز و صفر محصول  سطوح  كارگيري ب امكان  ، تبديلي  صنايع 
 مثل  توابعي  به  نسبت  نهايي  آوردن هزينه  بدست  سهولت 

  .)١٥و١٠(مي باشد  ترانسلوگ 
 به  محصول  يك  براي  يافته  تعميم  لئونتيف  هزينه  تابع  

 : است  زير صورت 
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1 . Price taker 
2 . Benchmark 
3 . Generalized Leotief 

 را بنگاه  توسط فرنگي  گوجه  رب  كل  توليد Q آن  در كه 
 نهاده هاي  قيمتهاي  به ترتيب  W3,W2,W1 و ميدهد نشان 

 رقابتي  بازار از كه  است  انرژي  و سرمايه  ، كار نيروي  يعني  تبديلي 
 .تهيه  مي شوند

 الزم  زد تخمين  راحتي  به  را )٩(معادله    بتوان  اينكه  براي  
 L و K همه   براي   aKL = aLKيعني  تقارن  محدوديت  كه  است 
GL هزينه  تابع  ساختار به  توجه  با . شود لحاظ هزينه  تابع  در

 نسبت  يك  درجه  همگن  خواص  داراي  تابع  اين  كه  گفت  ميتوان 
 ).٩(محصول مي باشد و نهاده ها قيمت  به 

 براي  تقاضا ،٤دوگان  تئوري  از استفاده  با حاضر مطالعه  در 
 ، كار نيروي  اينكه  فرض  با. مي آيد بدست  تبديلي  هاي نهاده 

 معادالت  ، مي گردند تهيه  رقابتي  بازارهاي  از انرژي  و سرمايه 
 از استفاده  با X3 و X1 ، X2 يعني  تبديلي  نهاده هاي  تقاضابراي 

 .مي آيد زيربدست  صورت  به  هزينه  تابع  از شفارد قضيه 
١٠(                          
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 .مي آيد بدست  نيز X3 و X2 ترتيب  بهمين  و
 

  بحث  و نتايج 
 شده  توليد فرنگي  گوجه  رب  از عمده اي  قسمت  كه  آنجا از 

 و مي گردد صادر ديگر به كشورهاي  استان  تبديلي  كارخانجات  در
 ، صادراتي  رهاي بازا از ناچيز سهم  بدليل  نيز ايران  كشور

 فرنگي  گوجه  رب  جهاني  بازار در كوچك  كننده  صادر بعنوان يك 
 فرنگي  گوجه  رب  توليدكنندگان  كه  گفت  مي توان  لذا است  مطرح 

 يكي  .هستند مواجه  تقاضا منحني  دو با خراسان  استان  در
 رو ب شي داراي  كه  فرنگي  گوجه  رب  براي  داخلي  منحني تقاضاي 

 تقاضاي  منحني  وديگري  مي باشد ناپ ذير كشش  و بوده  پائين  به 
 ايران  كوچك  سهم  دليل  به  كه  فرنگي  گوجه  رب  براي  صادراتي 

 افقي  صورت  به  منحني  اين  ، فرنگي  گوجه  رب  جهاني  دربازارهاي 
 .مي باشد صفر شيب  داراي  يا

 جهت  مربوطه  معادالت  تخمين  براي  حاضر مطالعه  در 
 به  نياز شده  ياد بازار دردو انتظاري  كشش  پارامترهاي  تعيين 

                                                                                    
4 . Dual 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٦٤

 

 تقاضاي  و خراسان  در خام  فرنگي  گوجه  عرضه  قيمتي  كششهاي 
 منظور بدين  كه  مي باشد كشور سطح  در فرنگي  گوجه  داخلي رب 

 شده  ه استفاد) ١٣٨٠(مطالعه مظهري    در محاسباتي  كششهاي  از
 . مي باشد  -٦/٠و ٠٤/١با  برابر ترتيب  به  آن  مقادير كه 

 بازار ساختار به  مربوط آزمون  و انتظاري  كشش  تعيين  براي  
 استفاده  ٨معادله    از فرنگي داخلي  گوجه  رب  فروش  بازار در

 كه  زد تخمين  مي توان  صورتي  در را معادله  اين  ، مي گردد
 باشد يكسان  داخلي  و صادراتي  محصول  براي  تبديل  ه نهايي ينهز
 در محصول  قيمتهاي  بين  معني داري  مقايسه  بتوان  همچنين  و

اينكه قيمت  به  توجه  با .داد انجام  داخلي  و صادراتي  بازارهاي 
 است  كيلو - بريكس  معيار اساس  بر فرنگي  گوجه  رب  گذاري 

 با را صادراتي  و داخلي  رب  معيارقيمتهاي  ين ا با مي توان  بنابراين 
 كه  است  ضروري  نكته  اين  ذكر . نمود مقايسه  يكديگر

 به  بسته  ، رب  به  خام  فرنگي  گوجه  تبديل  از پس  تبديل كنندگان 
 بسته  نوع  باشد، داخلي  يا صادراتي  است  ممكن  كه  بازار نوع 

 بنابراين  مي نمايند، تعيين  را  بريكس يا غلظت  درجه  و بندي 
 بنگاهها و است  يكسان  ، صادراتي  و داخلي  رب  براي  هزينه نهايي 

 را داخلي  و صادراتي  براي محصول  توليدي  هزينه هاي  وجه  بهيچ 
 ).٤(نمي نمايند تفكيك  يكديگر از

 صادراتي  رب  با را داخلي  رب  قيمت  بتوان  اينكه  براي  
 به  شده  عرضه  فرنگي  رب گوجه  اينكه  به  توجه  با ، نمود  مقايسه

 مي باشد ٢٨بريكس    با كيلوگرم  هر مبناي  بر عمدتا  داخلي  بازار
 و شد گرفته  نظر در استاندارد معيار يك  بعنوان  مزبور لذاواحد
 تا آمد بدست  معيار به همين  توجه  با نيز صادراتي  رب  قيمت 
 برقرار صادراتي  و داخلي  محصول  قيمتهاي  بين  ه مقايس امكان 
 هدف  به  رسيدن  منظور به  كه  است  ذكر به  الزم  اينجا در. باشد
 شامل  را بندي  هاي بسته  هزينه  آمده  بدست  قيمتهاي  ، مزبور

 .نمي شود
-٧٨سالهاي    زماني  سري  هاي  داده  از استفاده  با ٨معادله    

 شده  داده  نشان  ١جدول   در نتايج آن  كه  شده  ده ز تخمين  ١٣٦٨
 مقدار شده  داده  نشان  مزبور جدول  در همچنانكه  . است 

 گوجه  رب  داخلي  فروش  بازار در شده  زده  تخمين  كشش انتظاري 
 معني  انحراف  از حاكي  نتايج تخمين  كه  است  ١٠٦/٠برابر   فرنگي 

 است  داخلي  بازار در رب  فروش  براي  ي رقابت قيمت گذاري   از دار

 گوجه  رب  داخلي  فروش  بازار در ناقص  رقابت  فرض  بنابراين .
 قدرت  داراي  كنندگان  ديگرتبديل  بعبارت  . مي شود تائيد فرنگي 
. مي باشند رقابتي  سطح  از باالتر بازار قيمت  افزايش  براي  بازار

 به  اشاره  )-٦/٠(فرنگي    گوجه  رب  تقاضاي  پائين  قيمتي  كشش 
 چرا بود نخواهند كامل  تباني  كنندگان داراي  تبديل  كه  دارد اين 
 يك منحني  پذير كشش  قسمت  در فقط كامل  انحصارگر يك  كه 

 قيمتي  كشش  يك  با پذير كشش  تقاضاي  منحني  يك  يا و تقاضا
 .مي كند عمل  ثابت 

 )٨(معادله    تخمين نتايج  - ١جدول  
 پارامتر برآورد انحراف معيار

١٠٦/٠ ٠٣٣/٠ Qdθ 

 
 ممنوعيت  از تركيبي  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  بنابراين 

 گوجه  رب  صنعت  در باال نسبت تمركز و فرنگي  گوجه  رب  واردات 
 بازار ساختار انحراف  باعث  مي تواند كشور، داخل  در فرنگي 

 انحراف  طبعا  .گردد اش  رقابتي  حالت  از داخلي  فرنگي  رب گوجه 
 فرنگي  گوجه  رب  قيمت  درتعيين  ، رقابتي  سطح  از بازار ساختار
 .مي يابد تبلور ، رقابتي  قيمت  از باالتر
 معادالت  سيستم  تخمين  به  مربوط مسائل  قسمت  اين  در 
)(  ندگان تبديل كن بازار قدرت  تعيين  جهت  Rθخريد بازار در 
 مهم  هدف  . مي گيرد قرار بررسي  و بحث  مورد خام  فرنگي  گوجه 
 تقاضاي  توابع  و    ٩ ،٤معادالت    سيستم  تخمين  از واصلي 

 انتظاري  كشش  آوردن  ازبدست  است  عبارت  ، تبديلي  نهاده هاي 
 بازار در فرنگي  گوجه  رب  توليدي  واحدهاي  بازار قدرت  يا

 طريق  از كه  ، خراسان  استان  سطح  در خام  فرنگي  خريدگوجه 
 رقابت  فرضيه  مي توان  Rθيعني   مربوطه  انتظاري  كشش  تخمين 

 معادالت  سيستم  تخمين  براي  .داد قرار آزمون  مورد را ناقص 
 زماني  سري  داده هاي  آوردن  دست ب در محدوديت  به دليل  مذكور

 در كه  ، شد استفاده  سري زماني  و مقطعي  داده هاي  تركيب  از ،
٧٨(سال  ٥طي    بنگاه  ١٠به    مربوط هزينه اي  اطالعات  رابطه  اين 

 . گرفت  قرار استفاده  مورد خراسان  استان  سطح  در) ١٣٧٤-
 ظاهر به  عادالت م ازسيستم  مذكور معادالت  تخمين  براي 

 SURE تكنيك  از استفاده  علت  . گرديد استفاده  ١نامرتبط
                                                                                    

1 . Seemingly Unrelated Regressions Equations 
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١٦٥

 با نهاده ها تقاضاي  معادالت  اخالل  جمالت  بين  وجودهمبستگي 
 ،OLSجاي  به  SURE ازروش  استفاده  مزيت  . مي باشد يكديگر
 افزايش  با كارآيي  اين  كه  است  SURE روش  بيشتر كارآئي

 هر ديگر بعبارت  . شد خواهد بيشتر اخالل  جمالت   ارتباط بين 
 نهاده ها درمعادالت متفاوت تقاضاي  اخالل  جمالت  بين  ارتباط چه 
وبرعكس   بود خواهد  كاراتر  SURE روش  باشد بيشتر يكديگر با
)٦.( 

 تخمين  جهت  مطالعه  اين  در استفاده  مورد معادالت  سيستم  
)( انتظاري  كشش  Rθ معادله  ٥در   پارامتر ٧و   متغير ١٠ شامل 

 بايكديگر معادله  هر در خطا اجزاء است  ممكن  كه  آنجا از . است 
 خود براي  استفاده  مورد داده هاي  لذا ، باشند داشته  همبستگي 
 خود ضريب  طريق  از ، معادله  درهر اول  درجه  همبستگي 
 نظر مورد معادالت  . مي گردند تصحيح ρ)(  همبستگي 

 . مي باشندRθ پارامتر و متغيرها در خطي  غير سيستم همگي 
 .مي شوند زده  خطي تخمين  غير SURE روش  طريق  از بنابراين 

 نهاده هاي  مهمترين  فرنگي  گوجه  رب  توليد براي  كه  آنجا از 
 ، كار نيروي  ، خام  گوجه فرنگي  از عبارتند ده ش گرفته  بكار

 گوجه  تنها كه  است  اين  بر فرض  ميان  اين  از كه  انرژي  و سرمايه 
 هزينه اي  توابع  در لذا . ميشود تهيه  رقابتي  غير بازار از فرنگي خام 

 كه  نهاده اي  به  باتوجه  هزينه  كردن  حداقل  مسئله  آن  در كه 
 گوجه ( هستند بازار قدرت  داراي  آن  خريد در تبديلي  ي بنگاهها
 متغير يك  بعنوان  نهاده اي  چنين  قيمت  ، مي باشد) خام  فرنگي 
 متغيرهاي  ،لذا نمي شود وارد هزينه  تابع  در دهنده  توضيح 
 سرمايه  ، كار نيروي  شامل  فقط حاضر مطالعه  هزينه  تابع  مستقل 

 .)١٤(انرژي مي باشد و
 ظاهر به  معادالت  سيستم  تخمين  از حاصل   نتايج  ٢ جدول  

 مزبور جدول  در همچنانكه  . نشان ميدهد را (SURE) نامرتبط
 درسيستم  شده  زده  تخمين  پارامترهاي  اكثر ، شده  داده  نشان 

 از هيچيك  .مي باشد دار معني  %١سطح     در ، معادالت 
 جريان  در  ١اوليه  مقادير در به تغيير ده ش زده  تخمين  پارامترهاي 

 تغييردر طريق  از همگرايي  همچنين  . نمي باشند حساس  تخمين 
)( انتظاري  كشش  براي  اوليه  مقادير Rθ گرفته  نتيجه  و شد انجام 

                                                                                    
1 . Starting value 

 بدست  مقدار بنابراين  و هستند اوليه همگرا مقادير همه  كه  شد
  تابع هزينه   .است  پايدار كامال  انتظاري  كشش  پارامتر براي  آمده 
GL  قيمت  نسبت به  اول  درجه  از همگني  شده  شرط زده  تخمين 

 و بودن  مقعر شرايط داده ها نقاط همه  در   و همچنين    نهاده ها
 .مي باشد دارا  را يكنواختي 

 
 معادالت  سيستم  تخمين   نتايج - ٢جدول  

 )١(ضريب برآورد رانحراف معيا
٥٥٨/٠ ٠٦٧/٠ Rθ 
٨٥٩/٠ ٤٩٨/٠ a11 
٢٥١/١ ٧٩٩/٠- a12 
٢٦٩/٢ ٤٣١/٠- a13 
٨٠٥/٤ ٥٧٦/٠ a22 
٩٣٩/١ ٥١٠/٠ a23 
٧٥٦/٧ ٥٨٧/١ a33 
٢٧٨/٠ ١٠٣/٠ 1ρ 

١٧٣/٠ ١٦٧/٠ 2ρ 

٥١٨/٠ ١١٥/٠ 3ρ 

٩٧٢/٠ ٥٦٩/٠ 4ρ 

٢٢٥/٠ ٠١٤/٠ 5ρ 
 سطح   در4ρ و a11 ، a12 ،2ρ استثناء به  فوق  جدول   پارامترهاي  -
 . هستند دار معني  % ١
) ١ (1ρ،2ρ  ،3ρ،4ρ 5  وρ  رگرسيو اتو ضرايب  ترتيب   به 

 .هستند سيستم  معادالت 
 

 گوجه  خريد بازار در شده  زده  تخمين  انتظاري  كشش  
 ن بنابراي . آمد بدست  ٥٥/٠با  برابر خراسان  استان  در خام  فرنگي 
 در خام  فرنگي  گوجه  خريد بازار در ناقص  رقابت  وجود فرضيه 

 كشش  . مي شود پذيرفته   %١دار   معني  سطح  در استان خراسان 
 دامنه  نيمه  به  حدودي نزديك  تا شده  زده  تخمين  انتظاري 
 كه  دارد اين  به  اشاره  خود اين  . است  ٠-١يعني    آن  تئوريكي 

 رفتار داراي  خراسان  استان  در فرنگي  گوجه  ان تبديل كنندگ
 ديگر عبارت  . فرنگي نيستند گوجه  خريد در كامل  انحصارگر

 تبديل  رفتار با نتيجه اي  چنين  .نيست كامل  آنها تباني  قدرت 
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 هاي  فرنگي  گوجه  براي  قيمتگذاري  تعيين  درجريان  كنندگان 
 ).٤  (است سازگار خام 

 بر ، مختلف  بازارهاي  در كنندگان  تبديل  بازار قدرت  مقايسه  
 را كنندگان  تبديل  رفتار كه  آمده  بدست  كششهاي انتظاري  اساس 

 تبديل  كه  قدر بنابراين هر . مي گيرد صورت  مي نمايد، اندازه گيري 
 مي توانند آنها نمايند، عمل  تباني  صورت  به  بيشتر كنندگان 

 مقايسه  به  توجه  با . گذارند نمايش  به  خود از شتري بازاربي قدرت 
 بازارهاي  در تبديل كنندگان  شده  زده  تخمين  انتظاري  كششهاي 

 ،)١٠٦/٠(داخلي    فرنگي  گوجه  رب   و  )٥٥/٠(خام    فرنگي  گوجه 
 بازار قدرت  داراي  كنندگان  تبديل  كه  گرفت  مي توان نتيجه 

 گوجه  رب  به  خام نسبت  هاي  ه فرنگي گوج خريد در بيشتري 
 تبديل  باالتر انتظاري  كشش  .مي باشند داخلي  بازار در فرنگي 

 تبديل  كه  است  آن  نشانگر خام  فرنگي  گوجه  دربازار كنندگان 

 گوجه  خريد دربازار خراسان  استان  در فرنگي  گوجه  رب  كنندگان 
 و هماهنگتر بصورت  داخلي  رب   فروش بازار به  نسبت  خام  فرنگي 

 ١قيمت  تعيين  قدرت  ديگر بعبارت  . مي نمايند ترعمل  انحصاري 
 داخلي  فرنگي  رب گوجه  به  نسبت  خام  فرنگي  گوجه  بازار در آنها

 بدليل  خام  فرنگي  گوجه  خريد بازار در آنها كه  چرا . است  بيشتر
 درجه  با خراسان  استان  سطح  در كنندگان  تبديل  نسبتا كم  تعداد

 از فرنگي  گوجه  قيمت خريد كننده  تعيين  ، بيشتر هماهنگي 
 تعيين  براي  داخلي  رب  فروش  بازار در ولي  هستند كشاورزان 

 گوجه  رب  كنندگان  توليد زيادتر نسبتا  تعداد به دليل  ، رب  قيمت 
 در پائين تري  درجه هماهنگي  داراي  ، كشور سطح  در فرنگي 
 .هستند فرنگي  گوجه  رب  قيمت  تعيين  جهت 

                                                                                    
1 . Price setting 
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SUMMARY 

 
Assessment of market power and determining market structure for various 

agricultural as well as industrial products have always been considered as important 
issues in microeconomics. Different market structures can have major effects on level of 
production as well as price of various products. This study was conducted to determine 
the market structure in fresh tomato and tomato paste in Khorasan province. The model, 
which was used to measure the market power of processors, was NEIO (New Emprical 
Industrial Organization) model. The results indicated that conjectural elasticities for 
fresh tomato and tomato paste markets were 0.55 and 0.1 respectively. This means that 
the processors have market power on either of the markets and therefore are able to 
exert effect on prices. Thus, it is recommended that the policy makers use some price as 
well as non-price policies to reduce market power of processors in a bid to more fairly 
distribute trade benefits among tomato producers and processors. 
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