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 چکيده
تعيين ساختار بازارهاي محصوالت مختلف كشاورزي هميشه از مباحث مهم در اقتصاد 

 سوياكشاورزي بوده است. در اين راستا مطالعه حاضر جهت تعيين ساختار بازارهاي خريد 

 .دباشيم كنندگان به مصرف روغن سويااز كشاورزان و نيز فروش فرآورده اصلي آن يعني 

درجه  استفاده گرديد واز روش سازمان صنعتي تجربي جديد ، براي رسيدن به اين هدف 

سيستم  بر اساس توابع حاشيه بازاريابي داخلي وكنندگان در هر دو بازار  قدرت بازار تبديل

مقدار كشش انتظاري بدست معادالت به ظاهر نامر تبط اندازه گيري شد. نتايج نشان داد 

داري از صفر دارند. بنابراين تفاوت معنيكه  به دست آمد 42/0 و 58/0ازار آمده براي دو ب

 شوديم پيشنهاد .شوديم ديتائ %1فرضيه رقابت ناقص براي هر دو بازار در سطح معني دار 

 نموده تبديلي صنايع بازار قدرت در كاهش سعي مختلف ابزارهاي از استفاده با مسئولين

 تبديلي و مصرف كنندگان زارعين، صنايع بين عادالنه ورتبه ص بازار سيستم منافع تا

 د.گرد توزيع

سويا، قدرت بازار، روش سازمان صنعتي تجربي جديد، استان  :يديکل واژگان

 گلستان، سيستم معادالت به ظاهر نامرتبط
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 2محمد علی کریميان ،1حسين بدیع برزین

 عضو هيات علمي پژوهشکده كشاورزي دانشگاه زابل 1
 عضو هيات علمي پژوهشکده كشاورزي دانشگاه زابل 2

 

 نويسنده مسئول:نام 
 حسين بدیع برزین

 

ارزیابی قدرت بازار روغن سویا با استفاده از سيستم معادالت به 

 (ظاهر نامرتبط)مطالعه موردي استان گلستان
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 مقدمه
از انرژي روزانه مردم كشورمان از طريق  درصد 21 هاي تغذيه ايران در زمينه روغن و دانه هاي روغني حاكي از آن است كه حدوديبررس

كه حداكثر ميزان مجاز  درصد 30هاي موجود در ديگر مواد غذايي نيز به آن افزوده شود اين رقم از مرز يچربشود. چنانچه ين ميتأممصرف روغن 

بخش اعظم آن به صورت روغن خوراكي تصفيه شده،  بيشتر روغن مصرفي منشا وارداتي دارد و (.1383دار، كند )ملکمصرف روغن است تجاوز مي

شد جمعيت و روند روزافزون مصرف سرانه روغن نباتي و د. رشوهاي روغني از جمله دانه سويا وارد كشور ميروغن خام و يا در قالب واردات دانه

 ينترمهم يکي از (.سويا1380شود )حجازي،  ينتأماز روغن نباتي كشور از منابع خارجي  درصد 87 كمبود توليد داخلي باعث شده كه حدود

شود. در دهه اخير اين محصول روغني از نظر متوسط عملکرد روغن جهاني از رتبه پنجم گياهان زراعي كه از دانه آن جهت توليد روغن استفاده مي

هايي با كنند. به دليل وجود گونهز آن تهيه ميبه رتبه سوم صعود كرده كه كشورهاي اروپائي و كانادا و چين و هند قسمت اعظم روغن خود را ا

هاي خصوصيات متفاوت، امکان كشت آن در شرايط سرد، گرم و معتدل دنيا وجود دارد. اين گياه جديدترين دانه روغني در بخش تحقيقات دانه

درصد فسفر قابل جذب نسبت به  4/1بي و درصد چر 8/3 درصد پروتئين 5/45(. كنجاله سويا با دارا بودن حدود 1383دار، )ملکروغني است. 

رطوبت  زانيم وباشد درصد پروتئين در كنجاله مي 32- 35 درصد روغن در دانه و 38-42دهد. دانه سويا داراي كنجاله آفتابگردان برتري نشان مي

كيلوگرم  720در هکتار دانه سويا معادل توليد  تن 5/1است. برداشت  رييمتغ گرم 6تا  2باشد. وزن هر دانه سويا در حدود مي %7دانه آن در حدود 

هاي روغني از ساير دانه نيپروتئ وباشد كه استحصال اين مقدار روغن كيلوگرم پروتئين در هکتار مي 390كيلوگرم كنجاله يا  1000روغن نباتي،

 اقتصاد هاي روش از استفاده با كه صنعت يک در بازار قدرت تعيين . آزمون (1389مقدور نخواهد بود )سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان، 

 غير رفتار بيانگر واقع در بازار نيز قدرت  .است معروف 1(NEIOجديد) تجربي صنعتي سازمان چوب چار يا روش به ، گيرد مي صورت سنجي

الگوي  است شده متمركز كااليي صنايع زاربا بر بيشتر كه صنعتي سازمان مربوط به مطالعات در . شودمي تعريف ، گذاري قيمت جريان در رقابتي

كاربرد گسترده اي يافته است بدين صورت كه اثر گذاري ساختار بازار بر رفتار عامالن با عملکرد صنعت از  2(SCPساختاري ) -هدايت -عملکرد

 و رقابت ي درجه، انحصاري قدرت ابيارزي و سنجش (.1383گيرد )عزيزي، نظر كارايي ، پيشرفت ،اشتغال وتعادل درآمد مورد بررسي قرار مي

 يارائه يدر زمينه زيادي اقتصاددانان است. بوده پژوهشگران از بسياري يمطالعه مورد مسائل جمله از ساختار بازار و تعيين بازارها در انحصار

 گرفته صورت رويکرد اين مبناي بر ايران در كه مطالعاتي اند. از مهمترين كوشيده ها بازار در رقابت يدرجه يمحاسبه ي معيارها و ها شاخص

 كرد. زير اشاره مطالعات به توانمي است

حاصل از  نافعمبر آن  ريتأثفرنگي و نسبت تمركز به بررسي بازار صنايع گوجه و شاخص هرفيندال(، با استفاده از شاخص 1380مظهري )

 درت بازار هستند.فرنگي داري قكنندگان گوجهدهد كه تبديلشاخص نشان مي پرداخت. نتايج بدست آمده با اين رانيدر انوآوري بيوتکنولوژي 

انحصار  ساختار از حاكي نتايج پرداختند. ISIC دوم كد صنايع در در تمركز نسبت شاخص و هرفيندال شاخص از استفاده با(، 1381) خدادكاشي

 در انحصاري قدرت سنجش و و فرش خشکبار پسته، جهاني بازار اختارس بررسي به (،1383)پرمه  و .حسينير تاكيد داردبر بيشتر صنايع كشو

 خشکبار و پسته ف،دستبا فرش جهاني تجارت ساختار داد كه نشان نتايج .پرداختند هيرشمن –هرفيندال تمركز شاخص از استفاده با بازارها اين

 شاخص از فادهاست ، با(1384) تاششهيکي و خدادكاشي .است بوده رو به رو )1975-2000) يدوره طي هايينوسان با جانبه چند انحصار از

 انحصار يندهنشان ده پرداختند. نتايج كشاورزي منتخب محصوالت بازار ساختار بررسي به تمركز نسبت هيرشمن و شاخص -هرفيندال تمركز

 و كارايي زنده دام خريد بازار قدرت بررسي ، به(1387)و بخشوده  الدينزينشيخ بود. كشاورزي صادراتي يعمده محصوالت در سخت يجانبه چند

 تعيين به ادرق دام واحدهاي كشتار داد نشان پرداختند. نتايج فارس، استان دام كشتار صنعت موردي يمطالعه گوشت قرمز، صنعت در هزينه

ي هزينه توليد وتوزيع گوشت ه گيري قدرت بازار و كاراي(، به انداز1388صبوحي ) عليجاني و .پذيرند قيمت اصطالح به يا و نبوده بازار اين در قيمت

ازار و اثر كارايي هزينه در ي مورد مطالعه قدرت بگاو و گوساله در ايران با استفاده از شاخص هرفيندال پرداختند نتايج نشان داد كه در طول دوره

ها  توانند قيمتو نمي كنندگان داراي قدرت بازار نبودهاقع توليدبه دست آمد در و -55/0 و 11/0به ترتيب ،توليد و توزيع گوشت در داخل كشور

ان پرداختند. نتايج حاكي از (، به بررسي ساختار بازار جهاني پسته با تاكيد بر قدرت بازار اير1390) و بخشودهرا تحت تاثير قرار دهند. فرج زاده 

ديد موجب كاهش سهم هاي جبازار جادياايران با  نيهمچنه ارزيابي شده است. اين است كه ساختار بازار جهاني به صورت انحصار چند جانبه بست

 خريداران گرديده است.مطالعاتي كه در خارج در زمينه قدرت بازار صورت صورت گرفته به صورت زير است.

                                                           
1. New Empirical Industrial Organization 
2. Structure Conduct Performance 
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Appelbaum (1982،) افته را با استفاده از نتيف تعميم يروش تابع هزينه را براي تعيين قدرت بازار، بسط و توسعه داد. او تابع هزينه لئو

نسوجات داراي رفتار هاي سري زماني براي آزمون قدرت بازار در تعدادي از صنايع آمريکا، بکار برد و نتيجه گرفت كه صنايع الستيک و مداده

 اثر و بازار قدرت ريگيبه اندازهAzzam (1997 ،).باشندرقابتي )انحصار چند جانبه فروش( مي رقابتي و صنايع ماشيني الکتريکي و تنباكو غير

 ايگونه به باشديم ينههز كارايي و اثر بازار قدرت در خريد انحصار از حاكي آمده بدست نتايج .پرداخت مريکاآ در گوشت صنعت روي هزينه كارايي

موز آلمان برآورد كردند.  بازار درقدرت بازاري را  (، نيز1995) Deodhar and Sheidon .دارد بازار قدرت به نسبت زيادتر ريتأث هانهيهز اثر كه

 غير رقابتي است. كامالًنتايج اين پژوهش نشان داد كه بازار واردات موز آلمان، 

Multh and Wohogenatt (1999 ،)استفاده با ها،نهاده كمي هايداده وجود بدون آمريکا گوشت بازار انحصار در يدرجه گيرياندازه به 

 ندارد. وجود انحصار كامل 1995 – 1967 يهاسال در صنعت اين در كه داد نشان نتايج پرداختند. جديد صنعتي تجربي زمانسا مدل از

Paarlberg and Haley(2000 با استفاده از شاخص نسبت تمركز ،)به بررسي تغييرات ساختار صنعت گوشت خوک امريکا در  نداليهرف و

ي عمومي دولت هااستيسند. نتايج حاكي از اين بود كه تمركز در صنعت افزايش يافته است. ضمن اينکه پرداخت 1997-1985ي هاسالفاصله 

 ياثر هزينه و بازار قدرت كاربردي گيري(، اندازه2006) .Hatirli et alرقابتي داشته است.  ريغ واثرات متفاوتي را بر بازارهاي رقابت كامل 

است. با توجه به اينکه  انحصاري رقابت داراي كشور اين صنعت شير كه داد نشان نتايج دادند. قرار بررسي وردم را تركيه يهابخش زير شير صنعت

اند لذا در اين تحقيق با توجه به منطقه مورد مطالعه و اهداف پژوهشي، براي هاي مختلفي بکار بردهپژوهشگران فوق براي محاسبه قدرت بازار روش

استفاده گرديده است كه تاكنون پژوهشگران براي برآورد قدرت بازاراين روش را مورد استفاده قرار  3(SURE)ش محاسبه قدرت بازار از رو

اند. سويا استان را به خود اختصاص داده درصد از توليد 50از بيش مجموعاً  گنبدو  آزادشهر، گرگان علي آبادهاي شهرستاناند. از انجايي كه نداده

مچنين با وجود اينکه چهار كارخانه در اين عنوان جامعه آماري انتخاب شدند. هه كاران اين چهار شهرستان بقيق حاضرسويامين منظور در تحه به

مقطعي براي –كنند قدرت بازار براي فروش روغن و خريدسويا با استفاده از سيستم معادالت به صورت سري زماني استان روغن سويا توليد مي

 .گرديد حاسبهم 1385-1389ي هاسال

 

 هاروش و مواد-1
ديل شده بازارهاي فروش محصول تب جهت تعيين درجه قدرت انحصاري در گلستانسويا در استان  در اين بخش مدل مناسب براي صنعت

 گيرد.و خريد نهاده خام كشاورزي، مورد تجزيه و تحليل قرار مي

عداد زيادي بنگاه به فعاليت و انحصاري صحبت به ميان آمده است. در بازار رقابتي ت هاي اقتصاد خرد از دو بازار رقابتيبه طور كلي در تئوري 

بازار انحصار كامل وجود دارد كه در آن تنها يک بنگاه كنترل بازار را در  . در مقابل،باشديها قادر به كنترل قيمت نممشغولند كه هيچ يک از آن

ها صنايع ک از اين بخشيهاي مختلف است و هر د. اما در واقع امر، اقتصاد هر كشور متشکل از بخشبگذار ريتأث متياختيار دارد و قادر است بر ق

ه نمود. به عبارت ديگر كمتر درجات مختلفي از رقابت و انحصار را مشاهد توانيگيرند و به تعداد بازارهاي موجود مو بازارهاي متعددي را در بر مي

 (and Perloff, 1997) Carlton داراي هر يک از دو حالت حدي فوق يعني صد در صد رقابتي يا انحصاري باشد.بازاري را پيدا كرد كه  توانيم

كشش انتظاري  طريق از را هبنگا رفتار يا بازار قدرت توانجديد مي تجربي صنعتي از مدل سازمان استفاده با بازار قدرت مسائل تحليل و تجزيه در .

)( ير در سطح توليدي نوان پيش بيني يا انتظاري كه يک بنگاه از حساسيت يا واكنش صنعت نسبت به تغيه عكشش انتظاري بكرد  گيريندازها

)/()/(شود. كشش مزبور از نظر رياضي به صورت بنگاه دارد، تعريف مي QqdqdQ  است كه در آنq , Q  به ترتيب سطوح محصوالت

شود، قابل تخمين كشش انتظاري وقتي كه به عنوان يک پارامتر اساسي وارد مدل مي دهد. از نظر تجربي،نگاه را نشان ميتوليدي صنعت و ب

العمل صنعت عکس . دامنه كشش انتظاري بين صفر و يک است. در يک بازار كامالً رقابتي كه هيچ بنگاهي انتظار(Bresnahan, 2004) باشديم

جهت تعيين  . در روش تابع هزينه، از0يا  0dQكشش انتظاري برابر صفر است يعنيل خودش را ندارد، نسبت به تغيير در محصو

داري متفاوت از صفر است، فرضيه رقابت نياز نظر آماري به طور مع . وقتي كه(Wann and Sexton, 1992)  شوديقدرت بازار استفاده م

شش كتر است. در حالت انحصار كامل در فروش و يا خريد، ها بيشتر باشد، كشش انتظاري نيز بزرگشود. هر قدر كه درجه تباني بنگاهكامل رد مي

 كندميرا منعکس  ل تغيير در محصول بنگاه. در اين حالت تغيير در محصول بازار به طور كام Q = q , dQ = dqانتظاري برابر يک است يعني 

                                                           
3. Seemingly Unrelated Regressions Equations 
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تئوري )بر اساس  توانيشود. با استفاده از روش تابع هزينه مدر اين مطالعه جهت محاسبه هزينه نهايي از روش تابع هزينه استفاده مي

),(بدست آورد. اگر تابع هزينه را به صورت  هاي تبديلي را براي نهاده، تقاضاي بنگاه 4(دوگان


WQC تدر نظر بگيريم در آن صور Q  نشان

 سود تبديلي است. بنگاه جهت حداكثر كردن هاي نيز بردار قيمت نهاده Wاست. روغن سويادهنده مقدار محصول تبديل شده يعني 
DE qq , 

 كند.يرا انتخاب م

(1) ),()()(


 WQCrRWqpqQp EEDDD

 
 : كه در آن

)D(QDP  روغن سويا= تابع معکوس تقاضاي داخلي براي 
DP روغن سويا= قيمت داخلي 
DQ تخصيص يافته براي بازار داخلي روغن سويا= توليد صنعت از ، 
EP روغن سويا= قيمت جهاني 
Dq توسط بنگاه تخصيص يافته براي بازار داخلي روغن سويا= توليد 
Eq ص يافته براي بازار صادراتيتوسط بنگاه، تخصي روغن سويا= توليد 

W (R) سويا  = تابع معکوس عرضه 

R مقدار خريد صنعت ازسويا = 

Wشود.ها پرداخت ميبنگاه توسطسويا كه كيلو = هزينه خريد هر 

r مقدار خريد بنگاه ازسويا = 

 r=E+qDQ=q توليد كل بنگاه، باشدمي وسويا روغن سوياديل بين به عنوان ضريب تب 

 به صورت زير است : E, q Dqط الزم مرتبه اول براي مسئله حداكثر كردن سود نسبت به رش

(2) 0)]/()/)(/([/  EEE qCrRRWrWPq  

(3) 
0)/(

)/)(/([)/)(/(/





D

DDDDDDD

qC

rRRWrWqQQpqPq





 
  آورد ها به صورت زير بدستدر قالب كشش توانيرا م( 3) و (2)معادالت 

0)/()]/(1[/  E

R

EE qCaWapq 
 

(4) 

 يا

)]/(1/()/( R

EE qCPaW  
 

(5) 

(6) 0)/()]/(1()]/(1[/  D

RQd

DD qCaWapq 
 

 يا

(7) )]}/(1/[)/{()]]}/(1[/[)]/1({  Qd

D

QdR

D qCaWP 
 

 : ديآيمعادله زير بدست م (7) معادله در (5)با جانشيني معادله 

(8) )]/(1/[ Qd

ED PP 
 

 كه در آن:

                                                           
4. Dual theory 
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)/)(/( DDDD QPPQ   زار داخليدر با روغن سوياكشش قيمتي تقاضا براي 

)/)(/( RWWR   سويا كشش قيمتي عرضه 

)/)(/( DDDD

Qd QqqQ 
 روغن سوياكشش انتظاري صنعت نسبت به محصول بنگاه در بازار داخلي  

)/)(/( RrrRR  سويا  كشش انتظاري صنعت نسبت به بنگاه در بازار خريد 

QCqCqC ED   ا سوي هزينه نهايي تبديل ///

هاي كننده معادالت حاشيه بازاريابي هستند. اين معادالت كششمنعکس (8)و ( 5)ها يعني معادالت ط الزم مرتبه اول در قالب كششرش

هاي انتظاري و قيمتي در مدل، قابل تخمين هستند و هزينه . كششرنديگيها را در بر مانتظاري و قيمتي و همچنين هزينه هاي تبديلي بنگاه

نشان ها و سطح توليد را .تابع هزينه بنگاه رابطه بهينه بين هزينه كل بنگاه، قيمت نهادهديآيها نيز از طريق تابع هزينه بدست مايي بنگاههاي نه

. براي بدست آوردن يک تابع هزينه ضروري است كه بودجه بنگاه با توجه به محدوديت تکنولوژي )سطح توليد موجود( حداقل گردد يا دهدمي

كردن  نکه توليد بنگاه با توجه به محدوديت بودجه به حداكثر رسانده شود. به عبارت ديگر تابع هزينه يک بنگاه يا صنعت از طريق فرآيند حداقلاي

دليل آنکه معادالت حاشيه بازاريابي نيز متشکل از هزينه ه ب . (Diewer,1971) ديآيهزينه كل با توجه به سطح مشخصي از توليد بدست م

لئونتيف  مين جهت اين مطالعه، تابع هزينهه رسد. بهها، استفاده از فرم تابع هزينه ضروري به نظر ميباشد، لذا جهت بدست آوردن آنديل ميتب

 مقطعي مورد استفاده قرار داده است. –را براي تركيب داده هاي سري زماني  GL(5 (تعميم يافته

صفر و  سطوح محصول يريكارگها، امکان بهجانشيني محدود بين نهاده عبارتند از : كندميجيه را تو GLداليلي كه استفاده از تابع هزينه 

 .(Guilkey and et al, 1983) د.باشينيز سهولت بدست آوردن هزينه نهايي نسبت به توابعي مثل ترانسلوگ م

 ( :1971تابع هزينه لئونتيف تعميم يافته براي يک محصول به صورت زير است )دايورت 

(9) 5.0
3

1

3

1

321 )(),,,( L

k

k

L

kl WWQaWWWQC 
 



 
 

123دهد و نشان مي روغن سوياتوليد كل بنگاه را از  Qكه در آن  ,, WWW هاي نيروي كار، سرمايه و انرژي هستند كه به ترتيب قيمت

 .شونداز بازار رقابتي تهيه مي

آورد. با فرض اينکه نيروي كار، سرمايه و انرژي در بازارهاي رقابتي دست ميها را ببا استفاده از تئوري دوگان، تقاضا براي نهاده تحقيقاين 

 : ديآيت مد، معادالت تقاضا براي نهاده هاي تبديلي با استفاده از قضيه شفارد از تابع هزينه به صورت زير بدسنشوخريداري مي

(10) 2/1

1313

2/1

12121111 )/()/(/ WWaWWQaQaWCX  
(11) 2/1

2323

2/1

21122222 )/()/(/ WWaWWQaQaWCX  
(12) 2/1

3223

2/1

31133333 )/()/(/ WWaWWQaQaWCX  

ها بين بازارهاي مختلف براي محصول نهايي و نهاده خام كشاورزي براي متمايز نمودن كشش انتظاري بنگاه
),( QdR 

 از روش وان و 

شود ي را كه باعث ميداليل شود.عنوان متغيري مجزا در نظر گرفتند، استفاده ميه ( كه نهاده خام كشاورزي و محصول تبديلي را ب1992سکستون )

 .گرددرزي بر ميهاي انتظاري براي بازارهاي محصول تبديلي و نهاده خام كشاورزي، متفاوت در نظر گرفته شود به ماهيت محصوالت كشاوكشش

هدف مهم و اصلي از  .استفاده شده است( در بازار خريدسويا Rسيستم معادالت جهت تعيين قدرت بازار تبديل كنندگان ) از نيهمچن

رمايه و انرژي سكه شامل معادالت حاشيه بازاريابي، هزينه كل و تقاضاي نهاده هاي تبديلي يعني نيروي كار، ( 9و  5)تخمين سيستم معادالت 

ان ،كه از طريق در بازار خريدسويا در سطح است روغن سوياعبارت است از بدست آوردن كشش انتظاري يا قدرت بازار واحدهاي توليدي  باشديم

وجود همبستگي بين جمالت اخالل معادالت تقاضاي  SUREعلت استفاده از تکنيک  .آيدبدست مي Rتخمين كشش انتظاري مربوطه يعني 

                                                           
5. Generalized Leontief 
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 فرض بر اين است كه بين جمالت اخالل يک معادله خود همبستگي وجود ندارد و اين جمالت داراي SUREباشد. در روش ها با يکديگر مينهاده

باشند. از طرف ديگر همبستگي همزماني بين جمالت باشند. اما جمالت اخالل در معادالت متفاوت داراي واريانس ناهمسان ميواريانس همسان مي

 SUREاخالل معادالت متفاوت وجود دارد ولي همبستگي غير همزماني بين جمالت اخالل معادالت متفاوت وجود ندارد مزيت استفاده از روش 

عبارت ديگر هر چه ه است كه اين كارائي با افزايش ارتباط بين جمالت اخالل بيشتر خواهد شد. ب SUREكارائي بيشتر روش  OLSي به جا

  عکس كارآتر خواهد بود و بر SUREها با يکديگر بيشتر باشد روش ارتباط بين جمالت اخالل در معادالت متفاوت تقاضاي نهاده

(Baltagi,1999).  

 به صورت زير است: (9و  5غيرهاي لحاظ شده در سيستم معادالت )تعاريف مت

Q در بسته استاندارد )كيلوگرم( روغن سويا= مقدار توليد 

C)هزينه كل براي نيروي كار، رمايه و انرژي )ريال = 
EPدر بسته استاندارد )ريال(روغن  = قيمت صادراتي يک كيلوگرم 

Wدر بسته استاندارد )ريال(روغن م = هزينه خريدسويا براي توليد يک كيلوگر 

1W)دستمزد اسمي نيروي كار )ريال = 

2W)قيمت خدمات سرمايه در هر واحد ظرفيت )ريال = 

3Wشاخص قيمت انرژي = 

1X روز(–= مقدار نيروي كار )نفر 

2X)مقدار سرمايه )ريال= 

3X)مقدار انرژي )واحد انرژي = 

سويا از بازار غير  يروي كار، سرمايه و انرژي كه فرض بر اين است كه تنهانشده عبارتند ازسويا،  هاي بکار گرفتهنهاده  روغن سويابراي توليد 

هاي تبديلي در خريد آن داراي قدرت اي كه بنگاهلذا در توابع هزينه اي كه در آن مسئله حداقل كردن هزينه با توجه به نهاده شود،رقابتي تهيه مي

لذا متغيرهاي   (Varian, 1987) .شوديعنوان يک متغير توضيح دهنده در تابع هزينه وارد نمه اي بنين نهاده، قيمت چباشدي( مكلزابازار )

توان از طريق طور كلي كارآيي سيستم معادالت را ميه . بباشنديرمايه و انرژي مسمطالعه حاضر فقط شامل نيروي كار،  در مستقل تابع هزينه

همگن بودن از درجه يک و نيز مقعر  مترهاي تخمين زده شده و نيز دارا بودن خواص تابع هزينه همچون يکنواختيروي پارا (همگرايي)هاي آزمون

در اين تحقيق تخمين داده هاي عرضه و تقاضا و حاشيه بازاريابي داخلي بصورت سري زماني براي  (Lopez, 1980) .بودن مورد ارزيابي قرار داد 

ها به سري زماني براي پنج سال برآورد گرديد جمع آوري داده –راي تخمين سيستم معادالت كه بصورت مقطعيباشد بمي1370-1389هاي سال

ها براي تعيين كشاورزان مصاحبه شونده انجام گرفت. براي به دست آوردن حجم نمونه از فرمول كوكران و با مراجعه به كارخانهنامه صورت پرسش

 استفاده شد.

222

22

StNd

SNt
n




 
 :شونديكه در آن پارامترها به صورت زير تعريف م

N باشديكاران م: حجم يا اندازه جامعه كه در اين تحقيق، تعدادسويا .t ضريب اطمينان قابل قبول كه با فرض نرمال بودن توزيع صنعت ،

عه كه در تحقيق حاضر برآورد واريانس سطح زير برآورد واريانس صفت مورد مطالعه در جام 2S. ديآيبدست م student-tمورد نظر از جدول 

 .باشدحجم نمونه الزم مي n، دقت احتمالي مطلوب )نصف فاصله اطمينان( و dسويا در مناطق مورد مطالعه است.  كشت
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 و بحثنتایج -2

مد كه در عمل جهت دقت پرسشنامه بدست آ 150تعداد نمونه الزم تصادفي ساده انجام گرفت  به صورتگيري با توجه به اين كه نمونه

عدد پرسشنامه  170در نظر گرفته شد. از  گنبدو  آزادشهر، آبادگرگان، عليهاي پرسشنامه با توجه به سطح زير كشتسويا در شهرستان 170بيشتر 

پرسشنامه باقيمانده  159پرسشنامه به علت ناقص بودن اطالعات كنار گذاشته شد و در نهايت از  11هاي مذكور، تکميلي ازسويا كاران شهرستان

. دو پارامتر آن به ساختار بازار در زمينه فروش باشدين چهار پارامتر متخمي اطالعات الزم استخراج گرديد.براي رسيدن به اهداف اصلي نياز به

Qdروغن سويا )محصول نهايي 
و تقاضاي ( )سويا  هاي عرضهدو پارامتر ديگر كشش ربوط است و( مR) سويا و خريد نهاده خام زراعي (

 02/1به ترتيب  هاكششمقادير بدست آمده اين  شده ياد بازار در دو مربوطه معادالت تخمين براي دهند كهرا نشان مي  (روغن سويا )داخلي 

شد.  استفاده( 8معادله ) از روغن سويا فروش بازار بازار در ساختار به مربوط آزمون و انتظاري كشش تعيين رايببدست آمد.  در مطالعه -55/0و 

ي محصولاز  قسمتي را تخمين زد كه هزينه نهايي تبديل براي آن توانيدر واقع يک معادله حاشيه بازاريابي داخلي است و در صورتي م (8)معادله 

عبارت ديگر شرط باال هنگامي برقرار است كه فرض ساده سازي يعني يکسان در نظر گرفتن ه داخلي يکسان باشد. بمحصول و  شودمي صادر كه
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براي بازارهاي صادراتي و داخلي برقرار باشد. تخمين روغنكيفيت 
)( Qd

 1370-89از طريق معادله مذكور با استفاده از داده هاي سري زماني  

شده است. كشش انتظاري تخمين زده شده  نشان داده 1 جدول در آن نتايج كه .گرفتانجام  روغن سوياهاي صادراتي و داخلي تمربوط به قيم

 رقابتي گذاري قيمت از معني دار انحراف از حاكي تخمين نتايج بدست آمد كه 42/0ي در جدول ذيل برابر بازار داخلبراي فروش روغن سويا در 

 كنندگان ديگر تبديل داخلي روغن مورد تاييد است به عبارت فروش بازار در ناقص رقابت فرض بنابراين بازار داخلي است.فروش روغن در  براي

( اشاره به اين دارد كه -55/0تقاضاي روغن سويا ) يينپا قيمتي كشش .باشنديم رقابتي سطح از باالتر بازار قيمت افزايش براي قدرت بازار داراي

 تقاضاي منحني يک يا و منحني تقاضا يک پذير كشش قسمت در فقط كامل انحصارگر يک چرا كه بود نخواهند كامل تباني داراي كنندگان تبديل

 كند.يم عمل قيمتي ثابت كشش يک با پذير كشش
 

 نتایج تخمين معادله حاشيه بازاریابی داخلی (1)جدول 

 انحراف معيار برآورد پارامتر

Qd
 

24/.  902/0  

 )یافته هاي تحقيق(

 

ي اخير واردات و صادرات روغن كاهش پيدا كرده تركيبي از ممنوعيت واردات هاسالبه اينکه طي  با توجه گرفت نتيجه توانيم بنابراين

 گردد.اش يرقابت از حالتبازار روغن  ساختار انحراف روغن در داخل استان توانسته باعث در صنعتروغن و نسب تمركز باال 

سيستم معادالت مورد استفاده در اين مطالعه جهت  .دهديمظاهر نامرتبط را نشان  به معادالت سيستم تخمين از حاصل نتايج 2 جدول

 پارامترهاي اكثر شده، داده مزبور نشان جدول در . همچنان كهه استمعادل 5پارامتر در  7متغير و  10شامل ، )R(تخمين كشش انتظاري 

جريان  اوليه در ريدر مقاد تغيير به شده زده تخمين از پارامترهاي باشد هيچ يکمي دار( معني%1) در سطحمعادالت  ستميدر س شده زده تخمين

و نتيجه گرفته شد كه  ( انجام شدRهمچنين آزمون همگرايي از طريق تغيير در مقادير اوليه براي كشش انتظاري ) باشندينم حساس تخمين

 بنابراين مقدار بدست آمده براي پارامتر كشش انتظاري كامالً پايدار است. .ليه همگرا هستندهمه مقادير او

 

 ( نتایج تخمين سيستم معادالت2)جدول 

 انحراف معيار برآورد (1ضريب )

R *58/0 078/0 

11a 859/0 4982/0 

12a 457/1- 7995/0 

13a *389/2- 6312/0 

22a *605/4 7760/0 

23a *999/1 6101/0 

33a *756/7 5877/1 


1 478/0 3029/0 


2 
*733/0 3676/0 


3 *818/0 2255/0 


4 

*826/0 6456/0 


5 425/0 0344/0 
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 معني دار هستند. %1در سطح   𝝆𝟏و12a 𝝆𝟓و  11a  پارامترهاي جدول فوق به استثناء*


1 ،

2 ،
3 ،

4،
 هستند. سيستمبه ترتيب ضرايب اتورگرسيو معادالت  5

. كشش انتظاري شدسويا، استفاده  كنندگان براي آزمون فرضيه وجود رقابت ناقص در بازار خريد يلظاري تبددر اين مطالعه از كشش انت

شود. كشش پذيرفته مي %1است. بنابراين فرضيه وجود بازار رقابت ناقص در بازار خريدسويا در سطح معني دار  58/0تخمين زده شده برابر با 

سويا  است. اين خود اشاره به اين دارد كه تبديل كنندگان {0-1}ديک به نيمه دامنه تئوريکي آن يعني انتظاري تخمين زده شده تا حدودي نز

هاي انتظاري تخمين زده شده كشش .ها كامل نيستعبارت ديگر قدرت تباني آنه سويا نيستند. ب در استان داراي رفتار انحصارگر كامل در خريد

داري از صفر دارند. بنابراين فرضيه تفاوت معني بدست آمد كه 42/0و  58/0به ترتيب برابر با  وغن سويارسويا و  تبديل كنندگان در بازار هاي

در  روغن سوياسويا نسبت به  تبديل كنندگان داراي قدرت بازار بيشتري در خريد نتيجه نشان داد كهشود. مي ييدرقابت ناقص براي هر دو بازار تأ

در  گلستاندر استان  روغن سوياسويا نشانگر آن است كه تبديل كنندگان  تظاري باالتر تبديل كنندگان در بازار. كشش انباشنديبازار داخلي م

سويا  ها در بازارعبارت ديگر قدرت تعيين قيمت آنبه . كننديعمل م تريتر و انحصار، به صورت هماهنگروغنسويا نسبت به بازار فروش  بازار

نسبت به حالت رقابتي ميزان  روغن سوياكه تبديل كنندگان  شوديوجود قدرت بازار در دو بازار مذكور باعث م .ستبيشتر ا روغن سويانسبت به 

باعث  باشديكنندگان مد. اعمال چنين محدوديتي كه ناشي از قدرت بازار تبديلكننرا محدود  روغن سوياسويا و در نتيجه ميزان فروش  خريد

از قيمت رقابتي باشد كه در چنين حالتي،  تريينپا كنندسويا پيشنهاد مي ا، تبديل كنندگان قيمتي را كه جهت خريدسوي كه در بازار خريد شوديم

نيز به دليل داشتن قدرت بازار،  روغن سوياها در بازار داخلي . از طرف ديگر آنشوديصيب تبديل كنندگان منمنافع اضافي نسبت به رقابت كامل، 

در بحث رقابتي اگر واحدهاي تبديلي به سمت رقابتي پيش روند باعث كاهش قيمت . نماينديباالتر از قيمت رقابتي تعيين م را روغن سوياقيمت 

هاي توليدي صنايع قديم به فکر توسعه و سرمايه گذاري براي تکنولوژي شود كه با رقابتي شدن واحدشود. بنابراين پيشنهاد مييممصرف كننده 

شود كه در واقع مصرف كننده هم از كاهش قيمت و هم از تنوع كاال يا ي نوين تنوع كاال زياد ميتکنولوژين با وارد كردن مچنه جديدتري باشند.

شود كه دولت براي توليد بيشترسويا و رقابتي شدن بازارها همزمان با تشويق كشاورزان به كاشت برد. پيشنهاد ميتوليد كاالي جديد سود مي

كار در استان  هايي براي احداث واحدهاي صنعتي روغن سويا اختصاص دهد. همچنين به دليل اينکه كشاورزان سوياتي يا وامبيشترسويا تسهيال

الزم است كه اتحاديه  ها را در مقابل تبديل كنندگان زياد كند، بنابراينكه بتواند قدرت چانه زني آن نيستندداراي اتحاديه قدرتمندي  گلستان

سويا داشته باشد، ايجاد نمايند. در صورت پافشاري بر عدم  مربوط به كشت و توليد هاييرياي قدرت اجرايي در زمينه تصميم گمنسجمي كه دار

كنندگان نسبت به كشاورزان بهترين راه حل باشد. از آنجا كه تبديل توانديكنندگان ممداخله دولت، راه حل سهم از هزينه بين كشاورزان و تبديل

 .عهده گيرنده ها سهم بيشتري از هزينه هاي توسعه ارقام هيبريد را بلذا الزم است كه آن برنديمنافع حاصل از تغيير تکنيکي سهم مبيشتر از 
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