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 در  هزينه ، قدرت بازار و اثر كاراييمورد مطالعهي  كه در طول دورهداد نتايج نشان 

توليد كنندگان  ، در واقع.  است - 523/0و 114/0، به ترتيب  ليد و توزيع گوشت در داخل كشورتو
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  پيشگفتار
مين پروتئين مورد نياز و امنيت غذايي جمعيت رو به رشد اُ ت يگوشت قرمز چه از جنبه

 .   ويژه داردي، جايگاه بخش كشاورزيي سهم آن در ارزش افزوده ي كشور و چه از جنبه 
يم قيمت اين ارت به صورت مستقيم و غير مستق، مصرف و تج يند توليددولت در فراي مداخله  

كافي براي فعاليت ي  انگيزه ، سود آوري مناسب توليد اين محصول . محصول را تحت تاثير قرار داد
ها و هزينه ها به  قيمتدولت در بازار ي مداخله . اد كرده است در اين بخش را ايجو سرمايه گذاري

منجر  حصول و نهادهدر بازار م منابع توليدي  يانحراف قيمتي و در نهايت عدم تخصيص بهينه
جيران و (ين محصول را دچار انحراف كرده است ارزيابي اقتصادي توليد اشده است و همچنين

، دام  شناختي و ساختار روستايي و سنتي دامداري كشور  با توجه به شرايط بوم.)1384 ،جواليي
مده اي از  و هنوز بخش عبه شمار مي آيداصلي ترين منبع تامين گوشت قرمز ) گوسفند(سبك 

اما، در  ، ترجيح مي دهند) گاو(مصرف كنندگان اين فراورده مصرف آن را به گوشت دام سنگين
هاي  هاي صنعتي و نيمه صنعتي و جايگزيني دام ، گسترش دامداري طول برنامه هاي توسعه

ر  كه هر ساله سهم توليد دام سبك دگونه ايسنگين به جاي دام سبك مورد توجه قرار گرفته، به 
 ه ويژه، ب  مصرف كنندگان ي، ضمن اينكه ذائقه و سليقه توليد شير و گوشت قرمز روند نزولي يافته

 در . )1386وزارت جهاد كشاورزي، (نيز به مصرف گوشت گاو متمايل شده است  در شهرهاي بزرگ
 امر اين.  زير بخش هاي پرورش دام و توليد محصوالت زراعي و باغي وجود دارد  ،بخش كشاورزي 

.   خود را طلب كندويژه يسبب مي شود كه هر كدام از اين زير بخش ها سياست هاي جداگانه و 
، واكنش دامداران و مصرف  ي كه سياستگذاران به آن نياز دارند هايدر زير بخش دام يكي از عامل

چندين يك سياستگذار بايد آثار .  كنندگان به تغييرات اقتصادي و غير اقتصادي بخش صنعت است
عزيزي و (، واردات و غيره را بداند  ، مصرف متغير هدف تاثير گذار در يكديگر مانند توليد

  .)1380تركماني
 اقتصاد سنجي صورت روش هايآزمون تعيين قدرت بازار در يك صنعت كه با استفاده از 

 بازار قدرت. است معروف NEIO(1(به روش يا چار چوب سازمان صنعتي تجربي جديد ، مي گيرد 
در مطالعات مربوط .  ، تعريف مي شود گذاري  رفتار غير رقابتي در جريان قيمتبيانگرنيز در واقع 

-  هدايت- عملكرد، الگوي   بر بازار صنايع كااليي متمركز شده استبيشتربه سازمان صنعتي كه 
 بر رفتار سترده يافته است، بدين صورت كه اثر گذاري ساختار بازار گيكاربرد SCP(2(ساختاري

     ، اشتغال و تعادل درآمد مورد بررسي قرار  ، پيشرفت عامالن با عملكرد صنعت از نظر كارايي

                                                 
 -New Empirical Industrial Organization 1  

Structure  Conduct Performance - 2  
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جهت تعيين  SCP هاي  مطالعاتي كه با استفاده از مدل در بيشتر) .1383عزيزي، (مي گيرد 
و 1هايي همچون نسبت تمركز  از شاخص ،تهقدرت بازار براي يك صنعت خاص صورت گرف

هايي تنها وجود يا عدم وجود قدرت بازار  استفاده از چنين شاخص.   استفاده شده است2هرفيندال
بنگاه در رابطه با قيمت يا مقدار بر روي كل  هر هايرا آزمون مي نمايد و قادر به تعيين تصميم

، با توجه به راهبرد حمايت از   از انقالب اسالميپس .)1384مظهري و يزداني(صنعت نمي باشد
، نرخ رشد توليدات دامي  بخش كشاورزيي شاورزي و فراهم سازي زمينه هاي توسعه بخش ك

ن شتاب گرفت و در طول برنامه هاي توسعه با استفاده از ابزارهاي متعدد حمايتي بر سرعت اي
 149 به 1366 هزار تن در سال 200ردات گوشت قرمز از حدود ه وازدر اين با.  شتاب افزوده شد
رو به رشد توليدات داخلي و ايجاد روند ي  كاهش يافت و با ادامه 1370 هزار تن در سال

 كاهش يافت 1385 هزار تن در سال 52، ميزان واردات گوشت قرمز به محدوديت براي واردات
در بازار گوشت قرمز ايران انتقال نامتقارن قيمت بين توليد كننده و  ).1360-  1385گمرك ايران(

گوشت گاو  سهم توليد  دوره اينطي  ،لذا ، )1385يني و قهرمان زاده،حس(خرده فروش وجود دارد
، توليد  موع، در مج آماركشتارگاههابر اساس  .  در صد افزايش يافته است47درصد به  40از حدود 

 هزار 6/786 هزار تن به437 درصد از 86/2  ي، با رشد ساالنه سال گذشته 30گوشت قرمز طي 
  .)1386اد كشاورزي وزارت جه( تن رسيده است

 رقابت و انحصار در بازارها وتعيين ساختار  ي، درجه سنجش و ارزيابي قدرت انحصاري 
اقتصاد دانان زيادي در  . بسياري از پژوهشگران بوده استي بازار از جمله مسائل مورد مطالعه 

از  . يده اند رقابت در بازار ها كوش يدرجهي ها و معيارها ي محاسبه  شاخصي ه ئاراي زمينه 
مهمترين مطالعاتي كه در ايران بر مبناي اين رويكرد صورت گرفته است مي توان به مطالعات زير 

و  ، خشكبار به بررسي ساختار بازار جهاني پسته) 1383و1375،1376(حسيني و پرمه. اشاره كرد 
 هيرشمن - لسنجش قدرت انحصاري در اين بازارها با استفاده از شاخص تمركز هرفيندا فرش و
  از انحصار چند، پسته و خشكبار  ساختار تجارت جهاني فرش دستباف، داد نشان نتايجند پرداخت

خداد كاشي و دهقاني .   بوده استرو به رو 1975- 2000ي طي دوره  هاييجانبه با نوسان
صنايع  هيرشمن و شاخص نسبت تمركز در - با استفاده از شاخص تمركز هرفيندال) 1381و1379(
 . بود نتايج حاكي از ساختار انحصار موثر بر بيشتر صنايع كشور .ند پرداخت ISICر كد دوم د

 انحصاري در  يهيرشمن به بررسي درجه–با استفاده از شاخص تمركز هرفيندال ) 1382(بخشي 
با استفاده از شاخص تمركز ) 1383( عبادي و شهيكي تاش . صنعت سيمان ايران پرداخت

                                                 
1 - Concentration Rate 

-Herfindal Index  2  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

80 ...اندازه گيري قدرت بازار و                                                                                      

 ،  ، سيمان كاالهاي پروپانن و شاخص نسبت تمركز به بررسي ساختار بازار  هيرشم- هرفيندال
  از مواد قيري صادراتيناشيهاي   از آهن و روغنناشينيمه تمام فراورده هاي ،  ، سنگ مرمر گچ 

 بازارها داراي سايربه جز بازار صادراتي سيمان   نشان دادهانتايج بررسي اثر سهم بازار . پرداختند
 نتايج نشان . زعفران پرداخت به بررسي بازار صادراتي  )1383( عزيزي . اليگوپولي بوده اندساختار 

  و يزدانيمظهري .  بسته است يداد بازارهاي صادراتي زعفران داراي ساختار انحصاري چند جانبه
به اندازه گيري قدرت بازار صنايع ، با استفاده از مدل سازمان صنعتي تجربي جديد ) 1384( 
، بر اساس نتايج بدست آمده تبديل كنندگان  نمودند اقدام ديلي گوجه فرنگي استان خراسانبت

ها را تحت تاثير قرار  گوجه فرنگي در استان خراسان داراي قدرت بازار بوده و مي توانند قيمت
 هيرشمن و - با استفاده از شاخص تمركز هرفيندال) 1383( خداد كاشي و شهيكي تاش. دهند

نتايج نشان .  به بررسي ساختار بازار محصوالت منتخب كشاورزي پرداختندسبت تمركز شاخص ن
    شيخ  .  صادراتي كشاورزي بود يسخت در محصوالت عمدهي  انحصار چند جانبه  يدهنده

   به بررسي قدرت بازار خريد دام زنده وكارايي هزينه در صنعت گوشت) 1387(زين الدين وبخشوده
 نتايج نشان داد واحد هاي  .پرداختند، موردي صنعت كشتار دام استان فارس ي مطالعه ، قرمز 

به ) 1997 (1آزم . كشتار دام قادر به تعيين قيمت در اين بازار نبوده و يا به اصطالح قيمت پذيرند
، نتايج بدست  كارايي هزينه روي صنعت گوشت در امريكا پرداخت اثر اندازه گيري قدرت بازار و

كه اثر هزينه ها ه گونه اي باشد ب كي از انحصار خريد در قدرت بازار واثر كارايي هزينه ميآمده حا
انحصار ي اندازه گيري درجه  به )1999 (2مولث و وولگنان . تاثير زيادتر نسبت به قدرت بازار دارد

صنعتي مدل سازمان استفاده از با ،   بدون وجود داده هاي كمي نهاده ها آمريكادر بازار گوشت
 انحصار 1995 - 1967هاي  اين صنعت در سالدر  نتايج نشان داد كه  .پرداختند تجربي جديد

  اندازه گيري كاربردي قدرت بازار و اثر ) 2006(3 ، ازكان و جونس هاتريل . كامل وجود ندارد
عت نتايج نشان داد كه صن . صنعت شير زير بخش هاي تركيه را مورد بررسي قرار دادندي هزينه 

 هدف از اين مطالعه بررسي قدرت توليد كنندگان .است ير اين كشور داراي رقابت انحصاري ش
  .است  همزمان ه هايگوشت قرمز دام سنگين و اثر كارايي هزينه با استفاده از مدل سيستم معادل

 
 
 
 

                                                 
    Azzem - 1  

 Multh and wohlgenan - 2  
- Hatirli ,Ozkan and Jones 3  
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  روش پژوهش

 ه گيري قدرت بازاري مطرح شد ندازهمحور براي تشخيص و ا در ادبيات اقتصادي سه
 مناسب يمعيار توانايي بنگاه براي كنترل قيمت محصوالت توليدي خود،  نوع كاال )ماخذ(  :است

و كشش متقاطع  1قيمتي تقاضا ، كشش  كه در اين مورداستگيري قدرت بازاري بنگاه  براي اندازه
تغيرهايي  از جمله م بنگاه براي كنترل قيمت محصوالتعملكرد . گيرد مورد استفاده قرار مي2 تقاضا

شاخص  و3هستند و شامل شاخص لرنر هستند كه جهت محاسبه شاخص قدرت انحصاري مطرح
 ،گيري شدت قدرت انحصاري بر اساس نوع كاال  هاي اندازه  دشواري، ساختار صنعت .د شونمي 4بين

تا  را بر آن داشت پژوهشگران  از نهايت بسياري در، بنگاه و نياز عملي وجود چنين معياري عملكرد
 در ، به اين ترتيب.   نمايندمعطوف خود را به اندازه و توزيع بنگاههاي فعال در يك صنعت توجه
 به بررسي اثر قدرت هيرشمن-  مدل شاخص هرفيندال ي قالب توسعه مطالعه در ايندر  .شوند بندي و تفكيك مي طبقه ISIC) (5  موارد منابع بر اساس كدهايبيشتر

صورت ه من برشيه-  شاخص هرفيندال. پرداخته شد جداگانه گونه يه ها به بازار و اثر كارايي هزين
       :زير تعريف مي شود

) 1  (                                                                                   ∑
=

=
k

i
iSHHI

1

2  

    اههاي فعال در  بنگتمامياين شاخص عبارت از حاصل جمع توان دوم سهم بازار 
 تعدادبنگاههاي kام و iسهم بازار استان iS، هيرشمن- شاخص هرفيندالHHI .توليد است عرصه
  .استفعال 

  Xi  در آنكه استفاده شده است زير  يجا براي به دست آوردن سهم بازار ازرابطه در اين
  :د مي باشها  بيانگر وزن الشه دام كشتار گاه استان

)      2    (Ki ,.....,21=                                                         
∑

=
i

i
i X

X
S   

                                                 
1 - Own - Price Elasticity 
2- Cross - Price Elasticity 
3 - Lerner  

- Bain  4  
-Industrial Standard International Classification of all Economic Activities 5  
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ها نهاده هاي اوليه را به محصول نهايي تبديل  با توجه به مراحل صنعت غذا كه شركت 
وري آثابتي براي فرفناوري  )ه هاكشتار گا(واحد هاي توليدي ، فرض مي شود هر يك از  مي كنند

  : زير محاسبه مي شود يسود هر شركت از رابطه . مي برند بكار تبديل نهاده به محصول
 

)3( 
 
 
 iq توليد بنگاه  iام ، iwقيمت دام زنده ،icوريآ فري هزينه تابع  ،pقيمت الشه درب    

=∑ صنعت كل مقدار توليدQكشتار گاه ،
N

iqQ
1

  بردار قيمت نهاده هاي واسطه ايv و 

  :بدست مي آيد )4 ( ي، معادلهگرفته  مشتق  مقدار توليد هر بنگاه به  نسبتباالي از معادله 
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),( در آن vqc ii باال در ي اگر رابطه   استوريآفرنهايي ي هزينهQ/Q ,P/P  شود ضرب   
   )1997آزم، ( .بدست مي آيد زير ي معادله 
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  : نوشت  مي توانصورت زيره  ب،  باال يمعادله

 )6(                                                   0),()1)()(( =−−++ vqcwP
Q
q

P iii
i θ

η
  

0)/)(/( >= QpdpdQηدام زندهي تابع عرضه  قيمتي كشش ، 
)/)((1

1 i
N

i ji dqdq∑=
+=θ استهاي رقيب بنگاه خريد محصول از تغييراتبنگاه واكنش  

  . تغيير مي كند ،  انحصار باشديا رقابت كامل كهكه بين صفر و يك بسته به ساختار بازار 
ونتيف زير در نظر گرفته ئ به صورت تابع لiتوليد گوشت در بنگاه ي  تابع هزينه برآورد

ير بدست ز از تابع امi فرآوري واحد  هزينه نهايي.)2006 ، هاتريل وهمكاران;1997آزم، (شده است
  :مي آيد

)7(                                 ii iijii j ijiii vqvvqvqC ∑∑∑ += βα 22/1 )()(),(  
 :بدست مي آيد زيررابطه  كه هدادقرار ) 3 ( يرابطه و سپس در گرفتهابتدا از تابع هزينه مشتق 

)v,q(cQ))q(wp( iiiii −−=Π
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 )8(        0)(2)()1( 2/1 =++++= ∑∑ ∑ ii iijii j ijii
i vqvvqw

Q
q
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 صورت زيره يمت را ب ق- هزينه ي حاشيه،  مدلدوباره ي بازنويسي  وP به )6(  يبا تقسيم رابطه
  : )2006 و هاتريل وهمكاران،1997آزم،  ( كرد محاسبه مي توان

)10   (  
  

 
wWpMكــه در آن  /)( )/(2، اوليــه  ينهــادهي  حاشــيه=− QqH

i
i∑=شــاخص 

∑ ،الهرفيند ∑=Θ
i i

ii qq )/()( 22θ  وزني از تغييرات احتماليميانگين  N    واحد توليـدي اسـت. 

M ،   صفر  فرض   اگر  . بدست مي آيد    نهايي فراوري   ي هزينهونهاده از جمع قدرت بازار      ي   حاشيه 
  هـر يـك از      در ايـن حالـت     ، د بـود    خواه  Θ=1اين  بنابر،  باشد    هاiبراي تمام iθ=-1 صورته  ب ،

ا بـا رقـابتي كـه در خريـد           ر )دام زنده (اوليه    ي تغيير ايجاد شده در خريد نهاده      توليدي    هاي واحد
 ساختار ايـن صـنعت      بيان ديگر به  ( بدون تغيير باقي مي ماند    اوليه  ي  قيمت نهاده    وتعديل  ،  دارند  

و كه ساختار بازار غيـر رقـابتي         داللت بر اين دارد   ،   شود بر عكس اگر فرض صفر رد      . )استرقابتي  
  ).1997آزم، )(است  كامل باشد بازار انحصارΘ=0  اگر مثالبراي(انحصار را نشان مي دهد

ي نسبت به شاخص هرفيندال مشتق گرفته و معادله ) 8( اين دو از تابع  تجربيبراي اندازه گيري
  )2006 هاتريل وهمكاران، ،1997آزم،  (. بدست  مي آيدزير 
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   .است نهايي  يهزينهانگر بي دوم عبارت  بيانگرقدرت بازار ونخستباال عبارت ي  در معادله 
و  )2v(، انرژي )1v(نيروي كاري سه نهاده ،  صنعت گوشت  دردالعه فرض شط اين مدر

، در اين كار تجربي ) 8( يمعادلهدر اين حالت .  بكار گرفته شده است)3v(حمل و نقلي هزينه 
   . مي شودتبديلبه عبارت زير 
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)/( wvQHR ii 2=،  i=1,2,3 كهانجام  pگوشتي خرده فروش قيمت   ،w قيمت عمده 
WWpMوگوشت فروشي  /)( از  . برآورد شوندبايد  12  ي رابطهمي باشد پارامترهاي=−

ه  ب، هاي كشور  استانمطالعهدر اين .  شاخص هرفيندال به عنوان متغير در مدل استفاده شد
 هشت استاندر  قرمز يد گوشتولگوشت قرمز در نظر گرفته شده تي  توليد كننده هايواحدعنوان 
باالترين مقدار ذربايجان شرقي آ ، مازندران و ، زنجان فارس ، ، اصفهان ، خراسان ، خوزستان تهران

  . استتوليد در كشور 
در نظر ، گوساله و حمل ونقل  خشكي  يونجه : ي توليد گوشت وابسته به سه نهاده

  : زير برآورد شدي  از معادلهگوشت ي  تابع عرضه و). 1997آزم،  (. گرفته شد
) 13               ()/()/ln()/ln()/ln(ln svlspklSpclswIQ 33310 ++++= η  

حمل و ي هزينه 3v،  )دوساله ( قيمت گوسالهpk، خشكي يونجه قيمت Pc كه
 سيستم معادالت مورد استفاده .است  دامي ش قيمتي عرضه شكη وشاخص مواد خوراكي S،نقل

 2 پارامتر در 14  ومتغير13، شامل  هزينه قدرت بازار و اثر كارايي برآورددر اين مطالعه جهت 
، اين  ، شاخص هرفيندال است حاشيه بازاري يكي از متغيرهاي وارد شده در معادله .  معادله بود

به منظور برآورد توابع موجود در .  مي كند گاهاي توليدي را اندازه گيريشاخص ميزان تمركز در بن
.   همزمان استفاده شد آزمون و فولر تعميم يافته- ي  ديكهاي ايستايي ، از آزمونه ها سيستم معادل

، لذا داده هاي  از آنجا كه ممكن بود اجزاء خطا در هر معادله با يكديگر همبستگي داشته باشند
 ضريب خود همبستگي تصحيح راه، از  اده براي خود همبستگي درجه اول در هر معادلهمورد استف

  .  همزمان بررسي شدله هامعادي  از محاسبه پيشو آزمون قطري 
 راه موجود در اين مطالعه به صورت مستقيم و برخي ديگر از يداده هاي متغير ها

   براي .   برآورد شدند1350- 1385ي هاي اقتصاد سنجي براي دوره  محاسبات آماري و روش
مركز آمار (  آماري كشتار دام كشور  يدام كشتار شده از سالنامهي داده هاي قيمت و وزن الشه 

  . و وزارت جهاد كشاورزي واحد معاونت دام جمع آوري شدند) 1350- 1385هاي  ايران از سال
  

  نتايج وبحث
 متغير هاي مورد استفاده ميم يافتهفولر تع -  ديكي  از آزمون ايستاييبدست آمدهنتايج 

 از آزمون پس .  درصد ايستا مي باشند10تمام متغير ها در سطح كه  داد نشان ، در مطالعه
 گاو و گوساله با  ي بازار و عرضه ي حاشيهه هاي پسماند معادله هايهمزماني مشخص شد كه جمل

 حداقل ه هايدلانسبت به برآورد مع بودن  پس از آزمون قطري، بنابراين دو رابطه هم همبسته اند
 اله گاو و گوس ي بازار و عرضه ي حاشيهه هاي نتايج برآورد معادل. مربعات سه مرحله اي اقدام شود
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از آنجا كه براي توليد  .ند  معني داردرصد10 پارامترها در سطح بيشتر.  آمده است2 جدولدر 
، نيروي كار و  پرورش يافتهي ه گوساله هاي بكار گرفته شده  مهمترين نهاد كشتار گاههاگوشت
ها مورد  لذا تابع عرضه با توجه به نهاده هاي اصلي كه در دامداري  ،بودحمل و نقل ي هزينه 

  . بكار گرفته شد، د ناستفاده قرار مي گير
 ، اسـت   35/2واتـسون ايـن معادلـه     - داراي هفت پارامتر بوده كه دوربـين         12  ي معادله

قـدرت  ي  بـراي محاسـبه     .   مي باشد  86/1واتسون   -داري پنج پارامتر و دوربين       نيز   13  ي معادله
ميـانگين   به بيان ديگر ،   ،   ي تخمين Θ مقدار . استفاده شد ) 9(ي  بازار و اثر كارايي قيمت از معادله        

 . بدست آمد-89/0 برابر ضروريي نهاده  در بازارخريد  واحد ها)فرضي(مقدار وزني تغييرات حدسي
 واكـنش سـاير رقبـا تقريبـا         بـا  يكي از واحدها     به وسيله ي   ر در خريد نهاده   ي كه تغي  نشان مي دهد  

       نتيجـه بـازار بـدون تغييـر         در پاسـخ داده     هبنگاهها به تغييرات خريـد نهـاد       ساير   .جبران مي شود    
 . بازار گوشت قرمز داردرقابتي بودن   كه داللت بركرد صفر را نمي توان رد ي فرضيهومي ماند 

ηبيانگر و عالمت مثبت آن  مي باشد96/0برابر   گوشت ي، كشش قيمتي عرضه ي تخمين 
   لحاظ اقتصادي بيانبه . آن استي  قيمت گوساله و ميزان عرضه ي ميان بودن رابطه مستقيم

در همان  گوشت  يمقدار عرضه،   درصد تغيير كنديك گاو  ومي كند كه هرگاه قيمت گوساله
  منفي و)η(يونجهكشش عرضه نسبت به قيمت  . درصد تغيير خواهد كرد96/0  يجهت به اندازه

 درصد در 69/0گوشت ي عرضه ،  درصد تغيير كند يكاگر قيمت يونجه ، لذا   است- 69/0معادل 
  . كردجهت عكس تغيير خواهد 

  در زمان خريد گاو و گوساله حدوداحد هاي كشتار گاو و گوسالهاثر قدرت بازار در و
به   نشان مي دهد و راوجود تمركز پايين در واحد هاي كشتار گاو و گوسالهكه  ورد شدآبر 114/0

 اثر كارايي هزينه . مي انجامد )گاو و گوساله(اوليه هاي ايجاد اثر قدرت بازاري اندك در خريد نهاده
 توليد  ي بنابراين تمركز پايين در اين واحدها به كارايي هزينه ،بدست آمد -523/0 دراين واحدها

؛ اثر خالص از جمع اثر  مي انجامد  شدهوريآمحصول فري و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده 
 كه مي دهد نشان و است  -409/0 مقدارش برابر كهقدرت بازار و اثر كارايي هزينه بدست مي آيد 

قيمت گوشت  ، اثر گذاري بر كارايي هزينهبا وجود  قدرت اندك در بازار ه دليلبواحدهاي توليدي 
 واحد هاي كشتار گاو وو  عمده فروشي بازار كاهش مي يابدي حاشيه  ، خنثي مي گردد توليدي 

  . ، لذا واحدها قيمت پذيرند گوساله قدرت چانه زني در بازار نهاده را ندارند
  ،مثبت داردي  رابطه )گوساله ( اوليهي  زندها قيمت دام بگاو و گوساله گوشت ي عرضه 

هاي نسبي محصول   موجود از قيمتداده هاي توليد وعرضه با توجه به  يلذا تصميم گيري درباره
 به كار رفته در توليد قيمت حمل ونقل ، دستمزد نيروي كار و علوفهي قيمت نهاده ،  توليد شده
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 افزايش قيمت نمي توان راه، از  اكنش كم عرضه نسبت به قيمت البته به دليل و. صورت مي گيرد
يري قدرت بازار در واحدهاي كشتار دام گنتايج اندازه  .  توجهي را داشتشايانانتظار افزايش توليد 

ه  مقادير قدرت بازار و كارايي قيمت ب يمحاسبه  كهاستدر بازار خريد دام زنده حاكي از اين امر 
كه اين واحد ها قدرت كمي در بازار خريد دام زنده دارند و بنابراين قادر ن داد  نشا جداگانهگونه ي

ها روي خريد گوشت از ه و تغيير قيمت نهاد قيمت پذيرند،  به تعيين قيمت در اين بازار نيستند
 در اين حالت اثر كارايي هزينه بيشتر از اثر  بر اينافزون.  ها تاثير چنداني نخواهد داشتهكشتار گا

د شو توليد كنندگان تحميل نمي جانبقدرت بازار بوده و از اين رو هزينه اي به مصرف كنندگان از 
 با توجه نتايج ، ميانگين افزايش قيمت گوشت قرمز در طي . و منفعت اجتماعي نيز ايجاد مي شود

هاي اخير با هدف دستيابي به خود  در سال ،  درصد است59 نزديك بهسال هاي مورد بررسي 
 از جمله استفاده گوناگونهاي  كفايي و حمايت از توليد داخلي گوشت قرمز، دولت با اتخاذ سياست

  اين. )1385وزارت كشاورزي،(كاهش داده استرا ، ميزان واردات گوشت قرمز  از موانع تعرفه اي
     هزينه هاي باالي توليد اولي ب،   استترغيب توليد كنندگان گوشت قرمز شده  منجر بهامر

   .افزايش نيافته استليد توي انگيزه 
  

  نتيجه گيري و پيشنهاد
عنوان يك ه  همزمان و شاخص هرفيندال به هايدراين مطالعه از روش سيستم معادل

 موجود داده هايتوليد وعرضه با توجه به ي  لذا تصميم گيري درباره  ،متغير در مدل استفاده شد
قيمت حمل  ، دستمزد نيروي كار و علوفهي يمت نهاده ، ق هاي نسبي محصول توليد شده از قيمت

، از  البته به دليل واكنش كم عرضه نسبت به قيمت.  ونقل به كار رفته در توليد صورت مي گيرد
 گوشت گوساله و قدرت بازار مي دهد  و نتايج نشاندا توليد را افزايش د افزايش قيمت نمي توانراه

  در واقع توليد كنندگان داراي قدرت بازار نبوده و اثر كاراييبسيار كم و نزديك به صفر بودگاو 
  .  بنگاههاي توليدي متوسط ارزيابي شد يهزينه

  :ه است دش ارائه هاييپيشنهاد در اين زمينه 
 موثر افزايش قيمت جهاني خوراك دام است كه باعث شده قيمت عامل هاييكي از 

هاي اخير با هدف  در سال) 1386هاد كشاورزي،وزارت ج( . سير صعودي برخوردار باشداز گوشت 
هاي  ، دولت با اتخاذ سياست دستيابي به خود كفايي و حمايت از توليد داخلي گوشت قرمز

وزارت (كاهش داده استرا ، ميزان واردات گوشت قرمز   از جمله استفاده از موانع تعرفه ايگوناگون
دليل ولي به  ، د كنندگان گوشت قرمز شده ترغيب توليباعثهرچند اين امر .  )1385كشاورزي،

 قيمت  اطمينان و نوساننبودلذا  ، توليد افزايش نيافته استي انگيزه ، هزينه هاي باالي توليد 
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؛ با ايجاد ثبات نسبي قيمت  ايش واردات مي گرددز افو منجر به كاهش توليد گوشت و نهاده ها
  .ردنهاده و گوشت مي توان از كاهش توليد جلوگيري ك

 به طور زيراصورت گيرد از دامداران داخلي حمايت  ، دامي به منظور افزايش عرضه 
وزارت جهاد ( ، پراكنده و معيشتي است  درصد دامپروري ايران به صورت خرد80 ميانگين

و  با صرفه هاي مقياس گايجاد واحدهاي بزرسازي و تشويق  زمينه ، بنابراين )1385كشاورزي
براي بزرگ ، حداقل از احداث يك واحد   كه در هر استان مساعدگونه اي مدون توسط دولت به

 .ا قدرت بازار توأم خواهد بودب  همچنين، حمايت كندتوليد عظيم 
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  منابع
 96- 75: 26 فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره . ساختار بازار سيمان)1382.(طف علي، لبخشي

 تعديل نا متقارن و انتقال قيمت در بازار )1385.(حمدان زاده، مقهرمو. فدرص سيدحسيني، .1
 22-1:  53صاد كشاورزي و توسعه، شمارهتگوشت قرمز ايران، فصلنامه اق

بررسي مزيت نسبي و شاخصهاي حمايتي گوشت  )1384( .امتينجواليي، رو  ليرضاجيران، ع .2
 135- 116: 49شماره. قرمز،  فصلنامه اقتصادكشاورزي و توسعه

 تحليل ساختار و عملكرد بازار و سياست ضد انحصاري با توجه )1374. (رهادخداد كاشي، ف .3
 .خاص به اقتصاد ايران، رساله دكتري دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

رد در بازار هاي صنعتي ايران، موسسه مطالعات و  ساختار عملك)1379.(رهادفخداد كاشي،  .4
 هران، انتشارات تپژوهشهاي بازرگاني

نجش درجه رقابت در بازار جهاني كاال .)1384.(حمدم،  و شهيكي تاشرهادخداد كاشي، ف .5
  51هاي منتخب سنتي و كشاورزي، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه،شماره 

 قدرت بازار خريد دام زنده وكارايي هزينه در )1387.(حمدمبخشوده،  وآذرشيخ زين الدين، .6
ي صنعت كشتار دام استان فارس،فصلنامه اقتصاد كشاورزي و صنعت گوشت قرمز مطالعه مورد

  142- 121: 61توسعه، شماره
 بررسي ساختار بازارهاي صنعتي صادراتي )1383(حمد، م و شهيكي تاشعفرعبادي، ج .7
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90 ...اندازه گيري قدرت بازار و                                                                                      

  هاپيوست
 

  ه هانتايج تخمين سيستم معادل. 1جدول 
  انحراف معيار  تخمين  پارامتر  
  Θ  89/0-  33/2  
  

11α  644/0-  89/1  
  تابع حاشيه بازار

22α  399/0-  25/3  
  

33α  028/0-  42/1  
  

1β  015/0-  0002/0  
  

2β  08/0  005/0  
  

3β  005/0  0003/0  
    35/2    ن ضريب دوربين واتسو

  
0l  45/2  3/2  

  η  96/0  45/3  
  معادله عرضه

1l  699/0-  02/0  
  

2l  145/0-  87/1  
  

3l  44/2  01/4  
    89/1    ضريب دوربين واتسون

    114/0    اثر قدرت بازار
    -523/0    ثر كارايي قيمتا

  -409/0                اثر كل 
 پژوهشماخذ يافته هاي 
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