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اثـر قـدرت   (اسـت آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوري شده، از قدرت بازاري برخوردار بوده       
و داللت بر این دارد که      )باشدمی 751/0و   893/0و گوساله به ترتیب      بازار براي واحدهاي کشتار گوسفند و گاو      

دیگر، با قیمت باالتري توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک واحدهاي فرآوري موجود در این صنعت می      
.شود تمرکز در این صنعت کاهش یابداز این رو، توصیه می. عرضه کنندهافروشبه خرده

JEL :,C32,D21,D43,L11L13بنديطبقه

.، گوشت قرمزNEIOقدرت بازار، کارایی هزینه، تمرکز، مدل :يکلیدي هاواژه

.بخش اقتصاد کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه شیرازدانشیارودانشجوي اسبق کارشناسی ارشدترتیببه*
e-mail: bakhshoodeh@gmail.com



١٣٨٨/ ٣/٢جلد /  ٦٦

مقدمه
سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز و نبود کنترل در بازارهاي مصرف از نکردن به دلیل اعمال 

در برخی مواقع نوسان قیمت و بازار گوشت قرمز با سوي نهادهاي دولتی و حتی غیردولتی، 
بخشی از افزایش قیمت گوشت قرمز به علت رشد .رو استهروبینی یپروتيبود این مادهکم

و بخش دیگري که منجر به افزایش استهاي تولید مانند جو رخ دادهقیمت جهانی نهاده
قیمت گوشت قرمز شد، تنظیم اشتباه بازار داخلی است که به سیستم نادرست توزیع 

،تولیدکننده. کندکننده ضرر میکننده و هم مصرفدر واقع از این معامله هم تولید.گرددبرمی
کننده هم مجبور کند و مصرففروشد و ضرر میاش را زیر قیمت تمام شده میگوشت تولیدي

وزارت جهاد (شود مید و در نتیجه متضررکناست گوشت را با قیمت باالیی خریداري 
).1385کشاورزي، 

هاي مختلف داللت بر آن دارد که چه میزان یا چگونگی توزیع بازار بین بنگاه1بازارتمرکز
. استهاي بزرگ از کل تولیدات بازار یک محصول معین در اختیار تعداد معدودي از بنگاه

ها و بایست به تعداد بنگاهگیري تمرکز در یک بازار و یا یک صنعت معین میبراي اندازه
تر باشد آن هاي یک صنعت کمهر چه تعداد بنگاه. ها توجه داشته باشیمننسبی آياندازه

يدرجه؛ها تقسیم شده باشدتر بین بنگاهنواختیکصنعت متمرکزتر، و هر چه بازار غیر
مناسب براي درك بهتر يتحلیل تمرکز بازار زمینه). 1980دیویس، (تر خواهد بود تمرکز بیش

آورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه کردي بازار را فراهم میارتباط عناصر ساختی و عمل
علت وجود قدرت . توان علل بروز رفتارهاي رقابتی و یا غیررقابتی را تشخیص دادتر میبه

تمرکز و نکات يتوان با مطالعهبسیاري موارد مینزد یک یا چند بنگاه برتر را در2بازاري
بنابراین ایجاد تمرکز در صنعت ). 1980دیویس، (دریافت مرتبط به آنيظریف و پیچیده

سخنبه . تواند منجر به انحراف قیمت محصول تولیدي شودتوسط واحدهاي تولیدي، می
.شودتوان گفت افزایش تمرکز منجر به ایجاد دو اثر قدرت بازار و کارایی هزینه میمی،دیگر

1-Market Concentration
2 -Market Power
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رقابت در يدرجهيها و معیارهاي محاسبهشاخصيهیاراياقتصاددانان زیادي در زمینه
، بن )1950(2، هرفیندال)1964(1توان به هیرشمنها میترین آناند که از مهمبازارها کوشیده

وردهاي این اقتصاددانان آاز دست. اشاره کرد) 1967(4و شفرد) 1951(3، آدلمن)1951(
-کشور، شاخص هرفیندالnیا بنگاهnهایی مانند شاخص نسبت تمرکز توان به شاخصمی

شاخص انحراف معیار و7اول شانن، شاخص آنتروپی مرتبه6کی-، شاخص هانا5هیرشمن
مبانی نظري يهاي این اشخاص در بسط و توسعهلگاریتمی اشاره کرد که همگی حاصل تالش

). 1384تاش، خدادادکاشی و شهیکی(مربوط به سنجش ساختار بازار بوده است 
رقابت يي ساختار بازارها، سنجش درجهن مطالعات کاربردي قابل توجهی دربارهدر ایرا

رقابت و انحصار در يبرخی از این مطالعات به ارزیابی درجه. و انحصار صورت گرفته است
؛ عبادي 1383؛ عزیزي، 1383؛ حسینی و پرمه، 1376حسینی، (اند بازارهاي صادراتی پرداخته

را مورد بررسی ) بخش صنعت کشور(طالعات دیگري بازار داخلی م). 1383تاش، و شهیکی
؛ ابونوري و سامانی پور، 1384؛ خدادادکاشی و دهقانی، 1380خدادادکاشی، (اند قرار داده

برايمطالعات صورت گرفته، تربیشدر ). 1382و بخشی، 1379؛ گرجی و ساداتیان، 1381
بت تمرکز و شاخص هرفیندال استفاده شده گیري تمرکز بازار در صنعت از روش نساندازه
برايهاي صنعتی به اقتصاددانان سازمانيهاي صورت گرفته در زمینهرفتپیش. است
؛  1986؛ سوسلو، 1985پورتر، (گیري قدرت بازار در برخی از صنایع و بازارها کمک کرد اندازه

درت بازار، شامل پارامترهاي سنجی قهاي تجربی و اقتصادمدل). 8،1987برسناهان و شمالنسی
وضعیت رقابت صنعت، بحث يتوان دربارهباشد که با استفاده از این پارامترها میرفتاري می

1 - Hirshman
2 - Herfindahl
3 - Adelman
4 - Shepherd
5- Herfindal Hirshman Index
6- Hannah-Key
7- Shannon
8 - Bresnahan and Schmalensee
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شناخته شده است که به ) NEIO(1"عنوان روش سازمان صنعتی تجربی نوبااین روش . کرد
، 2و شرر1951بن، (پردازد کرد صنعت در جهت عوامل ساختاري میبرآورد مستقیم عمل

نهایی بر اساس روابط يدر این روش تشخیص، هدف برآورد انحراف قیمت از هزینه). 1980
؛ ددهار و 1990، 4؛  اعظم و پاگلوتس1982، 1979، 3اپلبام(عرضه و تقاضا و تابع هزینه است 

نهایی يانحراف قیمت از هزینه). 1984، 7و لوپز1980، 6؛ جاست و چرن1997، 5شلدون
هاي که واحدها با صرفهباشدزمانیي درمهم از وجود قدرت بازارياند مشخصهتوامی

). 2001، 8پال و موریسون(عمل کنند،هاي هزینهجوییاقتصادي یا دیگر صرفه
و ) اثرات قیمتی(برآورد دو جزء قدرت بازار براياي از مطالعات صورت گرفته در پاره

براي این . روش سازمان صنعتی تجربی نو استفاده شده است، از)اياثرات هزینه(کارایی هزینه 
هزینه و تقاضاي محصول فرآوري شده و یا -قیمتيکه معادالت حاشیهاستمنظور الزم 

زمان برآورد شوند به طور هم) بسته به نوع معادله حاشیه(ضروري ياولیهينهادهيعرضه
و 2000؛ هاتیرلی، 2001اسپانا، -؛ لیرون1999؛ ملو و براندو، 1988؛ شروتر، 1997اعظم، (

). 2006کاران هاتیرلی و هم
فروش و خرده) سرمزرعه(در بازار گوشت قرمز ایران، انتقال نامتقارن قیمت بین تولیدکننده 

انتقال نامتقارن قیمت نه تنها به این دلیل اهمیت ). 1385زاده حسینی و قهرمان(وجود دارد 
هاي اقتصادي داللت کند، بلکه وجود آن به اف موجود در نظریهدارد که ممکن است بر شک

،انتقال نامتقارن قیمت. عنوان شاهدي از نارسایی بازار، در اهداف سیاسی نیز مورد توجه است
اي شود و این امر سبب تحمیل بار هزینهاي است که از رقابت ناقص ناشی میپدیده

؛ حسینی و دوراندیش، 1385حسینی و نیکوکار، (شود کنندگان میغیرمنصفانه بر دوش مصرف

1- New Empirical Industrial Organization
2 - Scherer
3 - Appelbaum
4 - Azzam and Pagoulatos
5 - Deadhor and Sheldon
6 - Just and Chern
7 - Lopez
8 - Paul and Morrison
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چنین صنعت کشتار دام و طیور با سهمی بیش از یک درصد از فروش بخش هم). 1385
با توجه به اهمیت غذایی ). 1377خدادادکاشی،(شودصنایع متمرکز محسوب میوصنعت، جز

ت به قیمت جهانی، چنین باال بودن قیمت آن در بازارهاي داخلی کشور نسبگوشت قرمز و هم
بازار رقابتی و ایجاد تمرکز در این صنعت توسط واحدهاي تولیدي الزم است نبودنبه دلیل 

بنابراین با توجه به ). 1379نهادوندیان و خدادادکاشی،(د شودالیل انحراف قیمتی آن معین 
بازار در هاي دام استان فارس داراي قدرت رود که کشتارگاهاحتمال آن مییاد شدهشرایط 

از این رو آزمون قدرت بازار در بازار فروش . بازار فروش محصول فرآوري شده باشند
ساختار رقابتی و یا غیررقابتی در هر زیرارسد، محصول فرآوري شده ضروري به نظر می

مطالعه پس این. ثیر قرار دهداگذاري را به میزان زیادي تحت تتواند رفتار قیمتصنعت می
با . ساختار بازارهاي فروش محصول فرآوري شده در استان فارس صورت گرفتتعیینبراي

:ست ازامطالعه عبارتاینشده، اهدافگفتهتوجه به مطالب 
گیري تمرکز واحدهاي کشتار دام استان فارساندازه-1
يهاي دام در بازار فروش محصول فـرآوري شـده         گیري قدرت بازار در کشتارگاه    اندازه -2
فارساستان
هاي دام استان فارسگیري اثر کارایی هزینه در کشتارگاهاندازه-3
.بود وضعیت قیمت گوشت قرمز در استان فارسبهبرايکارهاي مناسب راهيهیارا-4

روش تحقیق
ي در این قسمت روابط مربوط به مدل مورد بررسی که شامل معادالت تقاضا و حاشیه

که است در این مطالعه فرض شده . وتحلیل قرار گرفت، مورد تجزیهاستفروشی خرده
فرآوري هر یک آوريفنچنین هم. کنندکاالي همگن تولید می) کشتار دام(واحدهاي تولیدي 

و محصول فرآوري ) دام زنده(ضروري يهاي ثابت بین نهادهاز واحدهاي تولیدي با نسبت
ي واحدها براي تولید، نیازمند نهادهاین . )1997اعظم، (شودمشخص می) گوشت قرمز(شده 

باشد که می) ونقلي و حملژنیروي کار، انر(ايواسطههاي و نهاده) دام زنده(ضروري 
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اما واحدهاي تولیدي . شوند، در بازارهاي رقابتی خریداري میايواسطههاي ضروري و نهاده
از واحدها سعی در هر یکشودفرض اگر . پذیر نیستنددر بازار فروش محصول خود قیمت

:باشدام به صورت زیر میiسازي سود خود دارند، بنابراین تابع سود واحد بیشینه
)1()z,q(Cq.wq).Q(P iiii 

تولیـد  iq،  قیمت خرید دام زنـده     Wفروشی گوشت قرمز،    قیمت خرده  P،  )1(ي  در رابطه 
. باشـد مـی اي  هـاي واسـطه   بردار قیمـت نهـاده    Zو   ي فرآوري هزینه C،امiواحد   گوشت قرمز 
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  1تغییرات انتظاري

i، کـه  باشـد ام مـی  iام با توجه به تغییر تولید رقبایش در پاسخ به تغییر در تولید واحد               iواحد  
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.)1997اعظم، (است، بیانگر ساختار انحصار فروش )1(وجود ساختار رقابتی کامل و یک

؛ 1997اعظـم،   (فرآوري، به صورت لئونتیـف       يشکل تابع هزینه  ) 1997(به پیروي از اعظم     
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1- Conjectural variations
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ي، شـرایط بهینـه  )4(ي را در معادلـه iqنـسبت بـه   يبا قرار دادن مشتق اول تـابع هزینـه      
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يرابطهيبه وسیلهکهاستواحدها 
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ونقل در بخش صنعت است و چون فرض شـده بـین            مزد، انرژي و حمل   ترتیب شاخص دست  
.نیز وارد مدل شده است21zzنیروي کار و انرژي امکان جانشینی وجود دارد، 

کنـد و دو  گیـري مـی  عبـارت اول قـدرت بـازار را انـدازه     : شامل دو جز است   ) 8(يمعادله
يامکـان آزمـون فرضـیه   ) 8(يمعادلـه . دهـد فرآوري نهایی را نـشان مـی     يعبارت آخر هزینه  

اگر براي  . آوردفراهم می  پذیر بودن واحدهاي فرآوري، در بازار محصول فرآوري شده را         قیمت

1- Weighted average of the N firms ’conjectural variations
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1i،  هاiتمام       1و بنابراین  يمحصول فرآوري شده برابـر بـا هزینـه         يباشد، حاشیه
که این فرضیه رد شـود، یعنـی صـنعت بـه صـورت انحـصار                در صورتی . فرآوري نهایی است  

).2006کـاران،   هاتیرلی و هم  (کند  ه فعالیت می  جانبه، در بازار محصول فرآوري شد     فروش چند 
نسبت به شـاخص هرفینـدال مـشتق بگیـریم، اثـر تمرکـز روي               ) 8(يکه از معادله  در صورتی 

.شودهزینه حاصل می-قیمتيحاشیه
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ا نـشان  ، عبارت اول اثر قدرت بـازار و عبـارت دوم اثـر کـارایی هزینـه ر          )10(يدر معادله 
).2006کاران، ؛ هاتیرلی و هم1997، اعظم(دهد می

، )Pr(فروشی گوشت در این مطالعه، تقاضا براي گوشت قرمز را تابعی از قیمت خرده
) Qt-1(فروشی تقاضاي گوشت ساله مقدار خردهي یک، ارزش وقفه)I(خانوارها يدرآمد سرانه

تقاضا براي گوشت يپس معادله؛در نظر گرفته شده است) rsP(و قیمت کاالي جانشین آن
:شودقرمز به صورت زیر حاصل می

)11(
irs31t21r0 PlnQln.Iln.Pln.Qln  

ــراي ــدازهب ــتان    ان ــز اس ــت قرم ــنعت گوش ــه در ص ــارایی هزین ــازار و ک ــدرت ب ــري ق گی
مــاري از منــابع آ1356-1383يآمــاري بــراي دوره هــاي مطالعــه، دادهایــن فــارس در 

شــاخص هرفینــدال، اطالعــات مربــوط بــه وزن يمحاســبهبــراي. دشــآوري مختلفــی جمــع
ــه ــشتارگاه  يالش ــده در ک ــشتار ش ــال    دام ک ــارس از س ــتان ف ــاي اس ــا 1356ه از 1383ت
. آوري شــدجمــع) مرکــز آمــار ایــران(هــاي کــشور آمــاري کــشتار دام کــشتارگاهينامــهســال

ــپس  ــده  س ــوان نماین ــه عن ــدال ب ــاخص هرفین ــشتار   ش ــدهاي ک ــز در واح ــزان تمرک اي از می
قیمــت دام زنــده در دامــداري، الشــه در کــشتارگاه . گوســفند و گــاو و گوســاله اســتفاده شــد

ــال    ــاله از س ــاو و گوس ــفند و گ ــا 1376و خــرده فروشــی گوشــت گوس ــرکت 1386ت از ش
ــارس و از ســال    ــراي اســتان ف ــور دام کــل کــشور ب ــشتیبانی ام ــا 1371پ ــل 1384ت ــراي ک ب

تـرس  هـاي قیمـت در دس  چـون داده 1376هـاي قبـل از   بـراي سـال  . آوري شـد ر جمـع  کشو
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فروشــی هــاي قیمتــی دام زنــده در دامــداري، الشــه در کــشتارگاه و خــرده نبــود، از شــاخص
آوري شــده از بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی گوشــت گوســفند و گــاو و گوســاله جمــع

اطالعــات قیمتــی موجــود، قیمــت اســتفاده شــد و ســپس بــا1385تــا 1356ایــران از ســال 
.دام زنده در دامداري، الشه در کشتارگاه و گوشت در قصابی محاسبه شد

نتایج و بحث
ــون  ــام آزم ــد از انج ــه    بع ــسماند معادل ــالت پ ــه جم ــد ک ــشخص ش ــه م ــاي مربوط يه

چنـین  هـم . بـستگی دارنـد   تقاضـاي گوشـت بـا هـم هـم          يفروشـی و معادلـه    خـرده  يحاشیه
فروشـی و  خـرده يدهـد کـه در معـادالت حاشـیه      مـون هاسـمن نـشان مـی       نتایج حاصل از آز   

بـا توجـه بـه نتـایج آزمـون هاسـمن            . زمـانی وجـود نـدارد     تقاضاي گوشت گوسفند اریب هم    
فروشـی و تقاضـاي گوشـت گوسـفند بــه     خـرده يمعـادالت حاشـیه  ،و آزمـون قطـري بـودن   

جــدول. بــرآورد شــدندظــاهر نــامرتبطبــهزمــان و بــا اســتفاده از روش معــادالتطــور هــم
ــرآورد معــادالت حاشــیه )1( ــایج ب ــه  خــردهي، نت فروشــی و تقاضــاي گوشــت گوســفند را ب

.دهدظاهر نامرتبط نشان میبه زمان و با استفاده از روش معادالت طور هم
ــه  ــراي معادل ــفند  يب ــت گوس ــاي گوش ــودهم  تقاض ــی خ ــور بررس ــه منظ ــستگی ب از ب

،باشـد مـی  62/1دوربـن برابـر بـا        يمقـدار آمـاره   . ه شـد  اسـتفاد ) hيآمـاره (دوربـن    يآماره
.بستگی وجود ندارددرصد خودهم95بنابراین با احتمال 

بنابراین با افزایش قیمت . باشدمی-0499/0براي گوشت گوسفند )(کشش قیمتی تقاضا 
رتی که قیمت این در صو. یابدگوشت گوسفند مقدار تقاضاي گوشت گوسفند کاهش می

با توجه . یابددرصد کاهش می99/4درصد افزایش یابد، مقدار تقاضاي آن تنها 100محصول 
کنندگان به تغییرات مصرفواکنششود که به مقدار کشش قیمتی تقاضا این نتیجه حاصل می

مقدار تقاضا توان بنابراین تنها با استفاده از ابزار قیمتی نمی. باشدقیمت این محصول ناچیز می
مقدار کشش درآمدي . باشدمی1  (007/0( چنین مقدار کشش درآمدي هم. را کنترل کرد

. شوددهد که گوشت گوسفند یک کاالي نرمال و ضروري محسوب مینشان می
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و گاو وفروشی و تقاضاي گوشت گوسفندخردهيبرآورد سیستم معادالت حاشیه).1(جدول 
گوساله
گوشت گاو و گوسالهگوشت گوسفند معادله

خطاي معیاربرآوردپارامترخطاي معیارضریبپارامتر
فروشیخردهيحاشیهيمعادله

:مزرعهسر

دوربین واتسونيآماره
2R

:اتقاضيمعادله

دوربین واتسونيآماره
2R


11

12

22

33

1

2

3

0


1

2

3

95/0-
785/0 *

623/0 *

533/0- *

304/0- *

000098/0- *

0000367/0-
000076/0

6/1
39/0

774/5 *

0499/0- *

007/0 *

411/0 *

225/0 *

61/1
61/0

378/0
348/0
425/0
1645/0
000074/0-
000036/0-
000084/0

002/2
0078/0
0032/0
104/0
012/0


0

11

12

22

33

1

2

3

0


1

2

3

94/0-
593/0 *

394/0- *

87/0 *

281/0-
299/0 *

5-10×8/4- *

5-

10×33/2-
5-10×96/1

62/1
37/0

52/3 *

345/0- *

0076/0 *

343/0 *

302/0

02/2
84/0

077/0
253/0
708/0
322/0
156/0

5-10×24/3
5-10×43/4
5-10×51/5

301/1
18/0

0044/0
142/0
731/0

:اثر قدرت بازار
:زینهاثر کارایی ه

:اثر کل

893/0
772/0-
121/0

751/0
125/0-
626/0

هاي مطالعهیافته: اخذمدرصد90داري در سطح معنی: *
ــصرفی   ــادات م ــشش ع ــادل ) 2( ک ــی411/0مع ــدم ــصرف. باش ــابراین م ــده بن ــه کنن ب

چنـین  هـم . کنـد یمقدار تقاضـا شـده در سـال قبـل را در سـال جـاري، تقاضـا مـ                 4/0تقریب  
تقاضــاي گوشــت گوســفند، قیمــت گوشــت گــاو و گوســاله بــه عنــوان کــاالي  يدر معادلــه
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225/0برابــر بــا )3(مقــدار کــشش متقــاطع تقاضــا . جانــشین گوشــت گوســفند وارد شــد
دهــد کــه بــا افــزایش قیمــت گوشــت عالمــت مثبــت ایــن پــارامتر نــشان مــی. بــرآورد شــد

از ایــن رو ایــن دو کــاال .یابــدقاضــا بــراي گوشــت گــاو و گوســاله افــزایش مــیگوســفند، ت
.شوندجانشین هم محسوب می

ــادالت حاشــیهزبعــد ا ــرآورد مع ــ خــردهيب ه فروشــی و تقاضــاي گوشــت گوســفند و ب
ــفند،      ــت گوس ــاي گوش ــی تقاض ــشش قیمت ــدال و ک ــاخص هرفین ــریب ش ــت آوردن ض دس

ــدها     ــی واح ــرات حدس ــی تغیی ــط وزن ــدار متوس ــد مق ــبه ش ــی  . محاس ــط وزن ــدار متوس مق
چــون مقــدار متوســط وزنــی تغییــرات . باشــدمــی-95/0تغییــرات حدســی واحــدها معــادل 

ــدها  ــی واح ــک ) ( حدس ــه ی ــک ) 1(ب ــتنزدی ــفند  اس ــشتار گوس ــدهاي ک ــابراین واح بن
قبایــشان واکــنش ريشــان، بــه وســیلهیانتظــار دارنــد تغییــر در میــزان تولیــد محــصول نهــای

.جبران شود
فروشـی و تقاضـاي گوشـت       خـرده  يبر اسـاس نتـایج بـرآورد سیـستم معـادالت حاشـیه            

ــصول       ــروش مح ــازار ف ــفند، در ب ــشتار گوس ــدهاي ک ــازار در واح ــدرت ب ــر ق ــفند، اث گوس
ــده   ــرآوري ش ــفند (ف ــت گوس ــی    893/0) گوش ــاري معن ــر آم ــه از نظ ــد ک ــرآورد ش دارب

ت قــدرت بــازار را در واحــدهاي فــرآوري گوشــت بنــابراین نتــایج مطالعــه اهمیــ. باشــدمــی
از ایـن رو واحـدهاي      . سـازد گوسفند، در بـازار فـروش محـصول فـرآوري شـده آشـکار مـی               

تواننـد از ایـن قـدرت اسـتفاده         کشتار گوسفند در بـازار فـروش محـصول فـرآوري شـده مـی              
ــاالتري بــه خــرده  ــا قیمــت ب . عرضــه کننــدهــافــروشکننــد و محــصول فــرآوري شــده را ب

ثیرگــذارانــابراین، واحــدهاي کــشتار گوســفند در تعیــین قیمــت فــروش گوشــت گوســفند تب
مقـدار اثـر کـارایی هزینـه     . محاسـبه شـد  -772/0اثر کـارایی هزینـه در ایـن واحـدها           . هستند
ـ مـی سـود   هـا   جـویی در هزینـه    صـرفه از  بنـابراین واحـدها      اسـت، منفی   اثـر خـالص از     . دبرن

ــر    ــازار و اث ــدرت ب ــر ق ــع اث ــادل   حاصــل جم ــدار آن مع ــد و مق ــبه ش ــه محاس ــارایی هزین ک
د کـه  شـو ایـن نتیجـه حاصـل مـی    اسـت چون مقدار اثـر خـالص مثبـت         . به دست آمد  121/0

تـر از منـافع ایجـاد شـده        هاي ناشی از ایجاد قـدرت بـازار در اثـر وجـود تمرکـز، بـیش                هزینه
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وش محـصول   از ایـن رو ایـن واحـدها قـادر بـه فـر              .اسـت هـا   جـویی در هزینـه    در اثر صرفه  
افـزایش قیمـت فـروش محـصول        پـس . هـستند هـا فـروش خود با قیمـت بـاالتري بـه خـرده         

ــا توجــه بــه مقــدار . دشــوکننــدگان مــیفــرآوري شــده باعــث تحمیــل هزینــه بــه مــصرف  ب
آیـد بـه دسـت مـی   متوسط وزنی تغییـرات حدسـی واحـدها و اثـر قـدرت بـازار ایـن نتیجـه                  

اسـت، ري شـده بـه بـازار رقـابتی نزدیـک            که هر چند شـرایط بـازار فـروش محـصول فـرآو            
هــا قــادر هــستند محــصول امــا بــه دلیــل وجــود قــدرت نــزد واحــدهاي کــشتار گوســفند، آن

. دیگر به بازار عرضه کنندخود را با قیمت باالتري، از طریق تبانی با یک
ــون ــیه  آزم ــادالت حاش ــراي مع ــه ب ــاي مربوط ــردهيه ــه خ ــی و معادل ــاي يفروش تقاض

يدهــد کــه جمــالت پــسماند معادلــهنتــایج نــشان مــی. اله انجــام شــدگوشــت گــاو و گوســ
بــستگی تقاضــاي گوشــت گــاو و گوســاله بــا هــم هــميفروشــی و معادلــهخــردهيحاشــیه

در ایـن معـادالت اریـب     نـشان داد کـه     چنین بعـد از انجـام آزمـون هاسـمن نتیجـه           هم .دارند
و آزمـون قطـري بـودن، معـادالت         با توجـه بـه نتـایج آزمـون هاسـمن            . زمانی وجود ندارد  هم

زمـان و بـا اسـتفاده    فروشـی و تقاضـاي گوشـت گـاو و گوسـاله بـه طـور هـم          خرده يحاشیه
، نتــایج بــرآورد معــادالت )1(جــدول . ظــاهر نــامرتبط بــرآورد شــدند، بــهاز روش معــادالت

ــم  خــردهيحاشــیه ــه طــور ه ــاو و گوســاله را ب ــا فروشــی و تقاضــاي گوشــت گ ــان و ب زم
. دهدظاهر نامرتبط نشان میبه روش معادالت استفاده از

تقاضـاي گوشـت گـاو    ي بـراي معادلـه  ) hيآمـاره (دوربـن    يمقـدار آمـاره   با توجـه بـه      
ــا و گوســاله ــر ب ــی-391/0براب ــال  م ــا احتم ــابراین ب ــستگی درصــد خــودهم95باشــد، بن ب

.وجود ندارد
برآورد - (345/0(اله ، کشش قیمتی تقاضا براي گوشت گاو و گوس)1(جدولبر اساس

باشد، تقاضا براي گوشت گاو و می) 1(تر از یک چون قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا کم.شد
0076/0براي گوشت گاو و گوساله ) 1(چنین کشش درآمدي هم. استکشش گوساله بی

گوشت گاو و گوساله رواز این؛است)1(ر از یکتباشد، مقدار کشش درآمدي مثبت و کممی
دهد که مقدار کشش عادات مصرفی نشان می. دشوکاالي نرمال و ضروري محسوب می
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گیري براي خرید گوشت گاو و گوساله، به میزان مصرف این کنندگان در زمان تصمیممصرف
و گوساله، قیمت گوشت در معادله تقاضاي گوشت گاو. کنندکاال در سال گذشته نیز توجه می

مقدار کشش متقاطع تقاضا . گوسفند به عنوان کاالي جانشین گوشت گاو و گوساله وارد شد
)3( دهد که با افزایش قیمت عالمت مثبت این پارامتر نشان می. برآورد شد302/0برابر با

از این رو این دو کاال ،یابدگوشت گوسفند، تقاضا براي گوشت گاو و گوساله افزایش می
مقدار متوسط تغییرات حدسی واحدهاي کشتار گاو و چنین هم.شوندجانشین هم محسوب می

. است-94/0گوساله در بازار فروش برابر با 
ــان      ــاله در زم ــاو و گوس ــشتار گ ــدهاي ک ــراي واح ــه ب ــن مطالع ــازار در ای ــدرت ب ــر ق اث

ــین مقــدار حاشــیه و . باشــدمــی751/0فــروش محــصول فــرآوري شــده، معــادل   ــابراین ب بن
ــزان تمرکــز رابطــه ــه .ي مثبــت وجــود داردمی دیگــر وجــود تمرکــز در واحــدهاي  ســخنب

ایـن واحـدها قـادر بـه         پـس .شـود کشتار گاو و گوسـاله منجـر بـه ایجـاد قـدرت بـازار مـی                
نتـایج مطالعـه اهمیـت      . باشـند فروشـان مـی   فروش محصول خود در قیمتـی بـاالتر بـه خـرده           

بـازار را در واحـدهاي فـرآوري گوشـت گـاو و گوسـاله، در بـازار فـروش محــصول         قـدرت 
. باشـد مـی  -125/0اثـر کـارایی هزینـه در ایـن واحـدها معـادل              . کنـد فرآوري شده آشکار می   

ــابراین  ــه صــرفه کــاهشبن ــن واحــدها منجــر ب ــهتمرکــز در ای ــاهش جــویی در هزین هــا و ک
هـاي ناشـی    زینـه هدهـد کـه     مـی نـشان ) 626/0(یـزان اثـر خـالص       م. شودهاي تولید می  هزینه

ــیش     ــز، ب ــود تمرک ــر وج ــازار در اث ــدرت ب ــاد ق ــر   از ایج ــده در اث ــاد ش ــافع ایج ــر از من ت
ایجـاد تمرکـز در واحـدهاي کـشتار گـاو و             سـخن،  بـه دیگـر   . اسـت ها  جویی در هزینه  صرفه

ــصول      ــروش مح ــازار ف ــدها در ب ــن واح ــراي ای ــازار ب ــدرت ب ــاد ق ــابراین ایج ــاله و بن گوس
. شودکنندگان میرآوري شده، منجر به تحمیل هزینه به مصرفف

هانهادگیري و پیشنتیجه
فروشی گوشت قرمز، سـطح     گیري براي تقاضاي گوشت قرمز بر اساس قیمت خرده        تصمیم

ي تقاضا بـا افـزایش      در معادله . گیرددرآمد، قیمت کاالي جانشین و عادات مصرفی صورت می        
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واین کاال در سبد کاالهاي مصرفی جـز      پس،یابدرمز افزایش می  سطح درآمد، مصرف گوشت ق    
دو کـاالي گوشـت گوسـفند و گـاو و گوسـاله              افزون بـر ایـن،    . شودکاالي ضروري تلقی می   

. شوندجانشین هم محسوب می
دهد نتایج مطالعه در بازار فروش محصول فرآوري شده براي واحدهاي کشتار دام نشان می             

م در بازار فروش محصول فرآوري شـده، از قـدرت بـازاري برخـوردار               که واحدهاي کشتار دا   
فروشـان عرضـه کننـد و منجـر بـه      توانند محصول نهایی را با قیمت باالتري به خرده  بوده و می  

در این حالت   . ندشودیگر  افزایش قیمت گوشت گوسفند و گاو و گوساله از طریق تبانی با یک            
باشد بنابراین اثر کل که از برآیند اثر قدرت بـازار          یی هزینه می  تر از اثر کارا   اثر قدرت بازار بیش   

هـاي ناشـی از   باشد که هزینهآید مثبت بوده و بیانگر این امر میو اثر کارایی هزینه به وجود می   
و این امر منجر بـه ایجـاد   استوجود قدرت بازار بیش از منافع حاصله از وجود کارایی هزینه           

. دشواجتماعی میيهزینه
فروشـی  گیر قیمت در بـازار خـرده  تنها بخشی از افزایش چشم،مطالعهاین  با توجه به نتایج     

از ایـن  . باشـد ناشی از وجود قدرت بازار در واحدهاي کشتار دام می  سگوشت قرمز استان فار   
باشـد کـه بررسـی آنهـا        ثر از عوامل دیگري نیز مـی      ارو افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار مت       

:براي این منظور الزم است به موارد زیر توجه شود. استوري امري ضر
جهـاد  (درصد مردم کشور دچار فقر غذایی و سوء تغذیـه          40با توجه به این که حدود        -1

هستند، الزم است با حمایت جـدي از تولیـد محـصوالت دامـی و افـزایش                 )1385کشاورزي،  
ـ    افزونین و شیر    یپروت يمصرف سرانه  يالمت مـردم را کـه عامـل توسـعه         مین غـذا، سـ    ابـر ت

.دکراقتصادي کشور هستند، فراهم 
. ها باعث ایجاد مـشکالت بـسیاري بـراي دامـداران شـده اسـت      و واسطههاوجود دالل  -2

ي، وظیفـه  )هـاي صـنفی تولیدکننـدگان     تـشکل (هـاي تولیـدي     تواند با تقویت تشکل   دولت می 
همیـشگی بـازار     يین ترتیب ضمن موازنـه    ه ا ب گري را به تولیدکنندگان واقعی بسپارد تا      واسطه

.دکنها را نیز حذف توسط بخش خصوصی، واسطه
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هـاي  افزایش کارایی هزینه و بنابراین کاهش هزینه       برايهاي دام صنعتی کردن کشتارگاه   -3
.استشود، امري ضروري منجر به کاهش قیمت گوشت قرمز میسرانجامتولید که 

ز ابزارهـاي قیمتـی و غیرقیمتـی سـعی در کـاهش قـدرت بـازار                 با اسـتفاده ا    نوالومس -4
ـ   کنندواحدهاي کشتار دام     یـن صـورت منـافع سیـستم بـازار بـه صـورت عادالنـه بـین                  ه ا تا ب

.دشواولیه و واحدهاي فرآوري توزیع يتولیدکننده
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