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چکیده
درصـد بـوده   1/14، 2012که سهم ایران از تولید جهانی این محصول در سال خرما یکی از اقالم مهم تولیدي بخش کشاورزي ایران است بطوري

با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسائلی که همواره در بازاریابی و بازاررسانی محصـوالت  . است که در جایگاه دوم تولید جهان قرار گرفته است
ست این مقاله بر آن است تا به سنجش حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قـدرت  کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران مطرح ا

قرار داده شـده  ) 11(بازاري و نااطمینانی قیمت محصول بپردازد و براي دستیابی به این هدف، ایده اصلی این مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران 
ا استفاده از یک چارچوب مفهومی و تجربی به تجزیه و تحلیل حاشیه بازاریابی در بازار خرما که با نااطمینـانی  رو در این مقاله سعی شده تا باز این. است

اساس اجزاي هزینه نهایی صنعت فرآوري، انحراف قیمت انحصار پژوهش حاضر حاشیه بازاریابی خرما را بر. رو است، پرداخته شودقیمت محصول رو به
مورد اسـتفاده  1391تا 1361هاي هاي مربوط به سالبدین منظور داده. و ریسک قیمت محصول مورد ارزیابی قرار داده استچند جانبه فروش به خرید 

درصد بوده و ضریب انحصار چندجانبه فروش بیش از ضریب انحصار 33هاي تحقیق مؤید آن است که حاشیه بازاریابی در حدود یافته. قرار گرفته است
همچنین بررسی اثر ریسک قیمتـی  . بعبارت دیگر قدرت انحصاري نامتقارن در میان خریداران و فروشندگان در این بازار وجود دارد. تچندجانبه خرید اس

دهد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک درصد افزایش در ریسـک قیمتـی، حاشـیه    نمایی نشان میGARCHبر حاشیه بازاریابی بر مبناي روش 
بنابراین در راستاي ایجاد تقارن در قدرت بازاري و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهاي مدیریت . درصد افزایش خواهد داد07/0ر حدود بازاریابی را د

فیـوچر،  توان به فعال نمودن بورس کاالیی در این زمینه و ارائه ابزارهاي مشتقه متنوع مانندها، میاز مهمترین سیاست. ریسک در این بازار الزامی است
. آپشن و فوروارد اشاره نمود

قیمت خرماقدرت بازار، ، هاي بازاریابی، ریسکحاشیه: ي کلیديهاواژه
JEL:l0001بندي طبقه
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خرما بعنوان یکی از اقالم مهم تولیـدي بخـش کشـاورزي ایـران     
110مـیالدي در جهـان از   2012اساس آمار فـائو، در سـال   بر. است

میلیـون تـن خرمـا بـا     5/7هزار هکتار نخلستان حـدود  406میلیون و 
. تکیلوگرم در هکتار تولیـد شـده اسـ   6834متوسط عملکردي معادل 

به 2000-2012هاي سطح زیر کشت و تولید خرما در جهان طی سال
. درصد برخوردار بـوده اسـت  25/1و 4/0ترتیب از متوسط رشد ساالنه 
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خرما به تفکیـک کشـورهاي   بررسی تولید، سطح زیر کشت و عملکرد
دهـد کـه در سـال    هاي مـذکور نشـان مـی   عمده تولیدکننده طی سال

درصــد از کــل تولیــد جهــانی ایــن محصــول مربــوط بــه  91، 2000
کشورهاي الجزایر، مصر، ایـران، عـراق، عمـان، پاکسـتان، عربسـتان،      

2012سودان و امارات متحده عربی بوده و سهم این کشورها در سال 
ایـران از تولیـد جهـانی    سـهم کشـور  . صد کاهش یافته استدر87به 

2012درصد در سال 1/14به 2000درصد در سال 4/13محصول از 
و جایگاه تولید از مقام سوم به دوم جهان و پس از کشور مصـر ارتقـاء   

کشورهاي عربسـتان، الجزایـر، عـراق و پاکسـتان نیـز بـه       .یافته است
درصـد از  9/7و 6/8، 5/10، 9/13ترتیب با دارا بودن سـهمی معـادل  

فـائو،  . (دهاي سوم تا ششم تولید خرما در جهان قرار دارنتولید در مقام
2012(
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با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسـائلی کـه همـواره در    
بازاریابی و بازاررسانی محصـوالت کشـاورزي در کشـورهاي در حـال     

ه بر آن است تا به سنجش توسعه و از جمله ایران مطرح است این مقال
حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قدرت بـازاري و نااطمینـانی   
قیمت محصول بپردازد و براي دستیابی به این هدف، ایده اصـلی ایـن   

. قرار داده شـده اسـت  ) 11(مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران 
نی قیمت محصـول  ، به بررسی اثرات نااطمینا)11(برارسن و همکاران 

بسط قیمت در جریان بازاریابی محصـوالت کشـاورزي پرداختنـد و    بر
مدل تئوري خود را بر پایه رفتار سندمو درباره رفتار بنگاه تحت شرایط 
نااطمینانی، مطابق بـا مـدل تعیـین قیمـت گرنجـر در صـنایع غـذایی        

قیاس رقابتی، قرار دادند و به یک رابطه مثبت بین حاشیه بازاریابی و م
هـاي صـنعت   ریسک قیمتی دست یافتند که البته ایـن رابطـه بـا داده   

که فرضـیات برارسـن در   از آنجائی. فراوري گندم آمریکا نیز اثبات شد
کنـد،  هاي بازاریابی در تمام شرایط صدق نمـی مورد رفتار رقابتی بنگاه

بـین نااطمینـانی قیمـت    (بنابراین در این مقاله به بررسی ایـن رابطـه   
بـه  . پردازیمدر حالت انحصار چندجانبه می) ول و حاشیه بازاریابیمحص

اي داراي قـدرت اثرگـذاري   هاي بازاریابی تا انـدازه این معنی که بنگاه
هاي کشاورزي و یا محصـوالت غـذایی   روي قیمت در بازارهاي نهاده

. هستند
در زمینه تخمین قدرت بازاري صنایع غذایی و آشامیدنی در ایـران  

ات اندکی نسـبت بـه مطالعـات خـارجی صـورت گرفتـه اسـت،        تحقیق
هـاي صـنعت   مطالعات داخلی معموالً متمرکز بـر یکـی از زیـر بخـش    

غذایی مانند گوشت و یا رب گوجه فرنگی بوده است کـه از آن جملـه   
الـدین و  ، شـیخ زیـن  )1(علیجـانی و صـبوحی   تـوان بـه مطالعـات    می

) 4(کی تاش و محمـدزاده  و شهی، )2(، حسینی و همکاران )5(بخشوده 
اشاره کرد ولی در عین حال، مطالعات خارجی صـورت گرفتـه در ایـن    

بـه  . هاي مختلف صـورت گرفتـه اسـت   زمینه بسیار متنوع و در بخش
اشاره نمود که در زمینه ) 17(توان به مطالعات رزیتیس عنوان مثال می

ی کـه  و یا مطالعات.قدرت بازاري سیستم بانکداري صورت گرفته است
اي مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت ماننـد     در زمینه کل صنایع کارخانه

و 12(، بویـل و هـال   )6(، آبایاسـیر  )9(، برسـناهان  )15(مطالعات لئـو  
بررسی ساختار بازار و قدرت بازار و کارایی هزینه صـنایع غـذایی   ). 13

انجـام گرفتـه   ) 20(، استین )18(در مطالعاتی نظیر، ساتین و همکاران 
در ادامه به چند مطالعه در زمینه قـدرت بـازاري صـنایع غـذایی     . است
. پردازیممی

به بررسی قدرت بازاري در صنعت خرده ) 19(سالهوفر و همکاران
(NEIO)فروشی تولید شیر بر اسـاس روش سـازمان صـنعتی جدیـد     

نتـایج نشـان داد   . کنندگان پرداختندکننده نهاده و مصرفطرف عرضه
) 7(آلنـدر  . کننده وجود دارداري در دو بازار نهاده و مصرفکه قدرت باز

صــنعت تخــم مــرغ : انحــراف بــازاري و قــدرت بــازاري"ي در مقالــه
وي نشـان  . به بررسی قدرت بازاري در این صنعت پرداخـت "کالیفرنیا

. داد که حاشیه سود تولیدکننده بـه صـادرات تخـم مـرغ بسـتگی دارد     
سیتون و .شودی در این صنعت دیده میهمچنین انحراف از بازار رقابت

به بررسی قدرت بازار در بخش غلـه و تـاثیرات آن بـر    ) 18(همکاران 
تعداد صـنایع بـا سـود    . سوبسید اتانول تولیدي ایاالت متحده پرداختند

صـنعت  . کننده غیررقـابتی از صـنایع بـدون تبـانی بیشـتر اسـت      توزیع
داشته است اگر چه ایـن  هاي گیاهی بیشترین تبانی راکشی دانهروغن

مارك آپ حاشیه قیمتی را به عنـوان شـاخص لرنـر    نیترنییپاصنعت 
جـویی نسـبت بـه    صـنعت صـرفه  32صـنعت از  12در . دهدیمنشان 

جویی نسـبت بـه مقیـاس    صنعت عدم صرفه9در . مقیاس حاکم است
مانده داراي بازده ثابت نسبت به مقیـاس  صنعت باقی11حاکم است و 

صـنعت بـا وجـود اشـباع     11کـه  دهـد یمنین نتایج نشان همچ. است
بنگـاه فاقـد کـارایی هزینـه اشـباع      13. داراي کارایی هزینـه هسـتند  

در تعدادي از صنایع مبادله قوي بین قدرت انحصار و کارایی . باشندیم
مالیم بر ریتأثکهمچنین تمرکز در صنعت روغن ی. هزینه وجود دارد

بـه بررسـی کـارایی و    ) 16(س و همکـاران  استاپاسـیدی . داردهامتیق
قدرت بازار در صنایع غذایی یونان با استفاده از روش حـداقل مربعـات   

در ایـن  . انـد اي به بررسی سـودآوردي در بلندمـدت پرداختـه   دو مرحله
نتایج . آوري گردیدجمع1995تا 1987هاي نمونه بین سال266راستا 

ي صـنعت  هـا مسـتقیم و ویژگـی  هاي بنگاه تـأثیر  نشان داد که ویژگی
آوري دارد و سودآوري تحت تـاثیر متغیرهـاي   تاثیر غیرمستقیم بر سود

به بررسی تعیین قدرت بازاري و تاثیرات )8(آزام . بنگاه و صنعت است
بنـدي گوشـت گـاو ایـاالت متحـده بـا       کارایی هزینه بر صنعت بسـته 

پرداخـت و  1992تـا  1970هـاي  هاي سالیانه طی سالاستفاده از داده
نشان داد که زمانی بازار گوشت گاو به دلیل افزایش تـراکم خریـداران   

هـا را  اي بـاال اسـت کـه هزینـه    شود سود به انـدازه متحمل هزینه می
بپوشاند و یک موازنه بین قدرت بازار و کارایی هزینـه در اثـر افـزایش    

اندازه"اي با عنوان در مقاله) 1(علیجانی و صبوحی .تراکم وجود دارد
گوسالهوگوشت گاوتوزیعوتولیدينهیهزکاراییوبازارقدرتگیري

به سنجش قدرت بازاري صـنعت تولیـد گوشـت طـی دوره     "ایراندر
استفاده کردند نتایج ) 8(پرداختند و از رویکرد آزام 1350-1385زمانی 

وتولیـد درهزینـه کـارایی اثـر وبازارکه قدرتدهدیمتحقیق نشان 
در . اسـت -523/0و 114/0ترتیـب بـه کشور،داخلدرگوشتزیعتو

راهـا مـت یقتواننـد ینمـ ونبودهبازارقدرتدارايواقع تولیدکنندگان 
و بـوده هزینـه کاراییدارايتولیدييهابنگاهودهندقرارریتحت تأث

اي بـا  در مقالـه ) 3(تـاش و همکـاران   شـهیکی . دکننیممنفعتجادیا
آشـامیدنی  وغذاییصنایعبازاريقدرتوبازارساختاریبررس"عنوان 

بـه بررسـی درجـه قـدرت بـازاري و      "لئووبرسناهانرویکردبراساس
ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران بر اساس روش سـازمان  

در ایـن مطالعـه بـا    . صنعتی نوین و با رویکرد برسناهان و لئو پرداختند
صنعت به ایـن نتیجـه   19مربوط به 1374-1390هاي استفاده از داده

صنعت شرایط غیررقابتی دارند و در نهایـت در صـنعت   18رسیدند که 
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در مطالعـه دیگـري   .خـورد بندي خرما الگوي رقابتی به چشم میدرجه
صـنعت  17براي (با بررسی ساختار بازار ) 4(شهیکی تاش و محمدزاده 

رویکرد ایواتا بـه ایـن نتیجـه    با استفاده از) 1374-1390هاي و با داده
رسیدند که صنعت تولید روغن نباتی و حیوانی بیشترین درجـه کشـش   

. را دارا بوده است) انحصار بیشتر(حدسی 

هامواد و روش
هاي ارزیابی سـاختار بازارهـا، تعیـین قـدرت بـازاري      یکی از روش

هـاي  شـود کـه مـدل   با نگاهی به ادبیات تحقیق مشاهده می. باشدمی
ها در این مدل. متنوعی براي سنجش قدرت بازاري استفاده شده است

از معادالت بخش عرضه و تقاضا و شرط حداکثرسازي سـود بصـورت   
. شودهمزمان جهت سنجش قدرت بازاري استفاده می

گریز و در مدل حاضر با فرض شرط تعادل براي یک بنگاه ریسک
تولیدکننده مواد غذایی، از طریق حداکثرسازي مطلوبیت انتظاري بنگاه 

هزینـه تولیـد نهـایی، انحصـار     : حاشیه مورد انتظار از جمع چهار عامل
کننده اثرات تعدیل چندجانبه و انحرافات قیمتی آن و یک جزء منعکس

در ایـن مقالـه مـدل    . آیـد بهینه بنگاه روي ریسک قیمتی به دست می
وابـع عرضـه   اقتصادسنجی با استفاده از تجزیه مـدل حاشـیه بـازار و ت   

هاي صنعت نهاده و تقاضاي محصول تشکیل شده و با بکارگیري داده
.برآورد شده استبندي خرماي ایرانبندي و بستهپاك کردن و درجه

مدل این مقاله بر پایه دو مدل اصـلی اسـتوار اسـت؛ یکـی بسـط      
لالند از تجزیه و تحلیل سـندمو بـراي مـوردي کـه بنگـاه مواجـه بـا        

و در عین حال منحنی تقاضاي بنگاه نیز داراي شـیب  نااطمینانی است
سازي انحصار چندجانبه، که در آن از نزولی است و دیگري روش مدل

پذیري بازار اسـتفاده  تغییرات فرضی براي پارامتري کردن درجه رقابت
در) 11(مطالعه برارسـن و همکـاران   تفاوت مقاله حاضر با . شده است

در این مطالعه . یسک قیمت محصول استگیري رواقع در روش اندازه
سعی شده به جاي در نظر گرفتن تغییرات گذشـته قیمـت بـه عنـوان     

، از روش آرادهـایال و هولــت در  )روش برارسـن (گیــري مبنـاي انـدازه  
هـاي سـري   بینی شرطی از یک اتورگرسیو، مـدل برآورد واریانس پیش

در . ده شود، استفا)ARCH(زمانی ناهمسانی واریانس شرطی از قیمت 
ها بعنوان معیار قـدرت  این روش، مجموع کشش درآمد نسبت به نهاده

. بازاري شناخته می شود
بـه  ) 8(اسـاس نگـرش ازام   در این مقاله از رویکرد ساختاري و بر

. بررسی قدرت بازاري در شرایط نااطمینانی قیمتی پرداخته شده اسـت 
با لحـاظ نمـودن شـرایط    در ادامه به اجمال، به مبانی نظري این مقاله 

.شودنااطمینانی قیمتی اشاره می
هـاي کشـاورزي   اند که نهادهبه طور کلی صنایع در نواحی پراکنده

عرضه می شوند، از طرفی هر صنعت نیـز خـود شـامل چنـدین بنگـاه      
،  بـا یـک تـابع    jهاي فعال در ناحیه باشد که هر کدام از این بنگاهمی

هـاي کشـاورزي بـه صـورت زیـر مواجـه       عرضه معین و ثابت از نهاده
.هستند

)1 (
jبـه ترتیـب، مقـدار و قیمـت عرضـه در ناحیــه      و کـه در آن 

، فرض شده که قیمت نهاده تـابعی غیرتصـادفی از   1در معادله . هستند
ده در منطقه است، و به عبارت دیگر قیمت واقعـی نهـاده بـه    مقدار نها

از طرف دیگـر در بـازار   . تصمیمات تولیدي در طول زمان وابسته است
:محصول، تقاضا به صورت زیر تعریف شده است

)2 (
میـانگین متغیـر   uاضـا، قیمـت و   به ترتیب مقـدار تق pو Qکه در آن 

)ثابـت (با واریانس Qتصادفی صفر است که به صورت مستقل از 
با فرض وجود نسبت ثابـت بـین محصـول و نهـاده     .توزیع شده است

بـراي  . کشاورزي، مقادیر آنها به طور مسـتقیم قابـل مقایسـه هسـتند    
در واحد وزنی آن بـراي  توان مقدار نهاده مورد نیاز رامثال، براحتی می

. گیري کردتولید یک ریال از محصول اندازه
ام بـــه صـــورت jام در ناحیـــه iتـــابع هزینـــه تولیـــد بنگـــاه 

ــی ــخص م ــه در آن مش ــود ک ــدار ش ــبت مق ، نس
هاي عوامـل  بردار قیمتvمحصول غذایی بنگاه به نهاده کشاورزي و 

مقاله، هزینه نهایی بـه صـورت یـک تـابع     در این. غیرکشاورزي است
هـاي سـه عامـل نیـروي کـار      لئونتیف تعمیم یافته و وابسته به قیمت

بندي، انرژي و موجـودي سـرمایه در نظـر گرفتـه شـده      کارخانه بسته
. است

:باشدتابع سود بنگاه نیز به صورت زیر می
)3                        (

که خـود یـک   (pمتغیري تصادفی از، ر از که براي هر مقدا
هدف بنگاه ماکزیمم کـردن مطلوبیـت انتظـاري    . است) متغیر تصادفی

در جایی است که تـابع مطلوبیـت در   سود
با فرض این کـه  . شودشرایط ریسک گریزي، ثابت و مطلق فرض می

u ،شرایط مرتبه اولبه طور نرمال توزیع شده است:
)4(

:توان به صورت زیر نوشتاین معادله را می

)5                    (
، jهـا در ناحیـه   حاشیه مواجه شده توسط بنگاه) Mj ،)p-wjکه در آن 

Cij ،)لید بنگاه هزینه نهایی توi  در ناحیـهj;η،  برابـر
(Q/Qj)همــان تولیــد، ، شــیب منحنــی تقاضــايdQ/dE[p]بــا 

(dQj/dwj) شیب عرضه نهاده در ناحیه ،j    ضربدر عکـس سـهم بـازار



1395تابستان، 2، شماره 30، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي110

کشش تغییـرات فرضـی   ، برابر، jملی منطقه 

ــازار محصــول  ــه iب ، کشــش ، ، jدر ناحی

برابـر  ، jدر ناحیـه  iتغییرات فرضی بازار نهاده بنگاه 
در iگریزي مطلق ضربدر سهم بازار ملـی بـراي بنگـاه    ضریب ریسک

و jجمع مقادیر نهاده به سـتاده در ناحیـه   برابر ;jناحیه 
Qباشند، جمع مقادیر نهاده به ستاده ملی می، نشان دهنده .

گیري قدرت هایی براي اندازههاي تغییرات فرضی، شاخصکشش
اگر بنگاه در هـر دو بـازار گیرنـده    . بازار نهاده و محصول بنگاه هستند

-شوند و در نتیجه عبـارت ، صفر میو قیمت باشد، مقادیر 
صـفر خواهنـد شـد و اگـر     ) 5(ي دوم و سوم در سمت راست معادله ها

در . برابر با یک باشند داللت بر رفتار انحصـاري محـض بنگـاه دارنـد    
صـفر  uحالت عدم نااطمینانی قیمت محصول یعنی وقتی که واریانس 

در غیر ایـن صـورت   . باشد، عبارت چهارم صفر خواهد شد
کـه نشـان دهنـده حاشـیه     ) 5(براین معادلـه  بنـا . یک عدد مثبت است
هزینه فرآوري : است از جمع چهار عامل غیرمنفیبازاریابی مورد انتظار

نهایی، اجزاء انعکاس دهنده انحصار چند جانبه و انحرافـات قیمتـی در   
آن، جزء تعدیلی براي اثرات نااطمینانی قیمت محصول روي یک فـرد  

سـازنده مطلوبیـت انتظـاري    ریسک گریز و تصمیمات بنگـاه حـداکثر  
انتظـارات  jبا فرض اینکـه بـراي هـر بنگـاه در ناحیـه      . آیدبدست می

هاي هدف باشد، حاشـیه مـورد انتظـار    ها برابر با قیمتفرضی از قیمت
بنابراین مجموع چهار عبارت در سمت راست . ها یکسان خواهد بودآن

-از آنجائی. باشدها داشته باید ارزش یکسانی براي همه آن) 5(معادله 
شـان از بـازار و درجـه ریسـک گریزیشـان      ها با توجه به سهمکه بنگاه

داراي توابع هزینه متفاوتی هستند و در تعادل نیـز تفکیـک حاشـیه، از    
کنـد، بنـابراین سـاختار هـر صـنعت      بنگاهی به بنگاه دیگر فـرق مـی  

امل ، باید به طور متوسط همـه انـواع را شـ   5اي همانند معادله گسترده
بین نواحی مختلـف یکسـانند و بـا شـیب     هاشود، با این فرض که

. برابرندعرضه ملی 
هـا در هـر   ، و جمع همه نواحی و بنگـاه در 5با ضرب معادله 

:، نتیجه به صورت زیر خواهد بودQناحیه، و تقسیم بر 
)6  (

مقدار متوسط وزنـی ناحیـه مـورد    و ، M ،Cآن که در 
، Cاي در این جا البته جزء هزینه. نظر و یا همتاهاي خاص آنها هستند

. هاستهاي نهایی بنگاهیک متوسط وزنی از هزینه
6هـاي پیشـین، معادلـه    با توجه به مطالب عنوان شده در قسـمت 

حاشـیه  (ازار و اجزا ریسک قیمت محصول براي آزمون اهمیت قدرت ب
مطالعـه  . اسـتفاده خواهـد شـد   ) قمیت سر زمین به عمده فروشی خرما

درصد تخمـین  40بنگاه برتر تقریبا 4نسبت فرآوري خرما را در جاري
زد، هر چند این عدد نسبت به دیگر صنایع تولید کاالهـاي کشـاورزي،   

به خاطر تمرکز بسیار باال اما نگرانی در مورد قدرت بازاربزرگ نیست،
این . شوند وجود دارداي جایی که خرما خریداري میدر بازارهاي ناحیه

بندي نه تنها هزینهامر، سبب ایجاد نگرانی در مورد اینکه حاشیه بسته
کند، بلکه همچنـین انحرافـات   هاي تولید نهایی نهاده را منعکس نمی

را نیز به دنبـال  و قیمتی بازار محصول، 
.دارد

در صنعت فراوري خرمـا، بایـد   با توجه به وجود ریسک قیمتی
توجه داشت که میزان این ریسک قیمتی نسبت به متوسـط سـود هـر    

تواند نسبتا بزرگ باشد، بنابراین اثـر قیمتـی از تعـدیل بنگـاه     واحد می
) 6عبـارت پایـانی معادلـه    (براي این ریسک سود به صـورت  

از طرفی عوامل مختلفی سـبب کـم شـدن تعـداد     . شودنشان داده می
توان، وجود عامـل  قراردادها در این بازار شده است که از جمله میپیش

دهـد  ها را در معرض ریسک قیمتی قابل توجه قرار میزمانی که بنگاه
ي قیمتی در بـازار از  و یا افزایش هزینه معامالت و همچنین تغییر الگو

در . یک الگوي خرید تضمینی به یک الگوي خرید توافقی را نـام بـرد  
ARCHهـاي خـانواده   این مقاله براي سنجش درجه ریسک از مـدل 

.استفاده شده است
تـا  1361هـاي  بررسی رفتار شاخص قیمـت خرمـا در طـی سـال    

بیانگر آن است که بهترین مدل میانگین بـراي توصـیف رفتـار    1390
.قیمتی، یک فرآیند اتورگرسیو مرتبه دوم است

)7      (
جـزء خطـاي مسـتقل، بـا     شاخص قیمـت خرمـا و   که در آن 

هـاي تحقیـق   یافته. استمیانگین شرطی صفر و واریانس شرطی
پیـروي  E-GARCHدهد کـه جـز اخـالل از فرآینـد     جاري نشان می

.کندمی
)8                                                       (

و روابــط تقاضــاي 4بــا اســتفاده از اطالعــات موجــود در معادلــه 
هـاي  و کشـش ، ηتـوان  می) 2و 1معادله (محصول و عرضه نهاده 

هاي تـابعی بـراي ایـن    فرم. فرضی بازار محصول و نهاده را تخمین زد
.به صورت زیر خواهند بود4روابط براي اجزاء مختلف معادله 

)9            (
ln

)10        (
)11 (
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:که در روابط فوق داریم

)12      (
)13         (
)14               (

قیمـت  : Wtقیمت عمده فروشـی خرمـا،   : در روابط فوق
نسـبت حاشـیه قیمـت سـر     : بازار خرمـا 

: تولیـد خرمـا،   : Qtی خرما، زمین به قیمت عمده فروش
واریـانس  : هاي نیروي کـار، انـرژي و موجـودي سـرمایه،     قیمت

: بینی یک سـال قبـل قیمـت عمـده فروشـی خرمـا،      شرطی پیش
: درآمـد سـرانه اسـمی،    : جمعیت کشور بعنوان معیار اندازه بازار،

قیمت انتظـاري خرمـا در   : ص قیمت براي اقالم مصرفی، شاخ
حجم خرمـا ذخیـره شـده در    : قیمت خوراك، : شش ماه آینده، 

بندي هر بنگاه ومتوسط فراوري و بسته: سردخانه،
.دباشنمتغیرهاي اخالل تصادفی می

است، با این تفاوت که بعد زمـانی و جـزء   6، نظیر معادله 9معادله 
ــادالت . خطــا در آن وارد شــده اســت ــه ترتیــب از 11و 10مع ــز ب نی

مـدل تئـوري همچنـین، انحصـار     . انـد به دست آمـده 1و 2معادالت 
-اي باقیمانده جدا مـی اي آن و اجزاء حاشیهچندجانبه را از اجزاء حاشیه

هـاي تقاضـا و عرضـه    شان با شـیب یز را به وسیله روابطکند و این تما
. دهدنشان می

کنندگان یعنی عرضه. سازي حاکم استدر بازار خرما شرایط ذخیره
پس از خرید خرما، یا آن را مستقیما در آن مقطع زمانی وارد بـازار مـی  

سازي آن و عرضه آن در فصول پر تقاضا، سود خـود  کنند و یا با ذخیره
گیـري در مـورد عرضـه خرمـا در     بنابراین تصمیم. نمایندکثر میرا حدا

داري آنها براي فروش یا افزایش موجـودي،  بازار در این دوره و یا نگه
مهمترین معیـاري کـه منجـر    . کننده مقدار عرضه آنها خواهد بودتعیین

شود، تفاوت قیمت فعلـی  کننده میگیري بهینه توسط عرضهبه تصمیم
بنـابراین در ایـن مطالعـه    . ي در فصول آتی سال اسـت و قیمت انتظار

بینی از قیمت خرما در یکسـال  نسبت قیمت جاري خرما به مقدار پیش
به عالوه، عرضه جاري نیـز بـر طبـق    . آینده، در نظر گرفته شده است

بنابراین مقدار . اي گذشته تعیین شده استبازاریابی و تصمیمات عرضه
رماي عرضه شده در این دوره و مقـادیر  عرضه جاري تابعی از مقدار خ

با وقفه از این نسبت است که به عنوان متغیرهـاي توضـیحی در تـابع    
. اندعرضه وارد شده

نتایج و بحث
اساس نگـرش برارسـن و   در این مقاله با ارائه یک مدل نظري بر

و برآورد یک مدل تجربـی مبتنـی بـر آن، بـه بررسـی      ) 11(همکاران 
. در بازار خرما در شرایط ریسک قیمتی پرداختـه شـد  قدرت انحصاري 

تفاوت این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در این حـوزه آن اسـت   
که در این تحقیق، با فرض استوکاسـتیک بـودن قیمـت بـه سـنجش      

که در بیشتر مطالعـات فـرض بـر    قدرت بازاري پرداخته شده، در حالی
. دترمینستیک بودن قیمت بوده است

نین اطالعات مربوط بـه متغیرهـاي فـروش، ارزش افـزوده،     همچ
بنـدي  سود و نسبت سود به فروش صنایع پاك کردن، فراوري و بسـته 

. گزارش شـده اسـت  ) 1(در جدول 1389تا 1375هاي خرما طی سال
هاي فراوري این صـنعت از  شود تعداد بنگاهگونه که مشاهده میهمان

افـزایش یافتـه   1389ه در سـال  بنگـا 50بـه  1375بنگاه در سال 27
درصـد  20همچنین متوسط نرخ بازده در طی این دوره در حدود . است

.بوده است
اسـتفاده  ) 2(براي بررسی درجه نوسان قیمتی از اطالعات جـدول  

.شده است
حاکی از 1)بولرسلو(نتایج برآورد با استفاده از حداکثرسازي احتمال 

نتـایج تخمـین   ) 3(جدول . اشدبمیEGARCHدار بودن آزمون معنی
از EGARCHرا در ترکیـب بـا مـدل   5حداکثرسازي احتمال معادلـه  

بــراي آزمــون 2هــاي لیانــگ بــاکسآمــاره. دهــدارائــه مــی6معادلــه 
هـاي  ، و مربع باقیماندهاز باقیمانده ها، 12تا 1همبستگی از مرتبه 

بنـابراین،  . معنی هستند، بی3)لیمک لئوند و(استاندارد شده، 

بینی شـرطی را  هاي پیشوابستگی سریالی واریانسEGARCHمدل
.دهدبه خوبی توضیح می

1- Bollerslev
2- Ljung-Box
3- McLeod and Li
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اطالعات آماري مربوط به صنعت پاك کردن و بسته بندي خرما در ایران- 1جدول 
Table 1- Statistic information related to cleaning and packing dates industry in Iran

سال
Year

هاتعداد بنگاه
NO.of firms

فروش
Sales

ارزش افزوده
Value added

سود
Profit

نسبت سود به فروش
Benefit to buy ratio

1375 27 27982323895 13015301650 10287607 0.17
1376 30 28722360464 11416461683 10686189 0.24
1377 27 34734589180 13026591823 30550085 0.24
1378 31 47297314000 14528371575 45962552 0.19
1379 27 54014707710 15426132220 19630017 0.06
1380 21 56838629552 15882496795 10453166 0.11
1381 21 78006076961 25663295138 16353878 0.17
1382 48 153363588512 51477008081 39320512 0.21
1383 52 204857456900 66392383887 48335579 0.20
1384 53 186813526487 61241634386 66021327 0.19
1385 47 235274024649 83572830820 73245313 0.24
1386 46 354922812160 112866659990 71707625 0.20
1387 47 464430085149 166554756720 108209907 0.28
1388 48 3655550000000 158832000000 110210800 0.30
1389 50 682688000000 167554756816 111110700 0.16

مرکز آمار ایران: مأخذ
Source: Center of Iran statistics

اطالعات مربوط به شاخص قیمت خرما- 2جدول
Table 2- Information about dates Price Index

سال
Year

)ریال(وسط قیمت مت
Average Price (RLS)

شاخص
Index

درصد تغییرات ساالنه
Annual percentage change

1361 101.0 100.0 -
1362 110.3 109.2 9.2
1363 118.0 116.8 7.0
1364 133.0 131.7 12.7
1365 208.3 206.2 56.6
1366 257.0 254.5 23.4
1367 292.0 289.1 13.6
1368 307.6 3.4.6 5.3
1369 344.7 341.3 11.0
1370 420.9 416.7 22.1
1371 532.3 527.0 26.5
1372 447.2 442.8 -16.0
1373 574.9 569.2 28.6
1374 1101.9 1091.0 91.7
1375 779.1 771.4 -29.3
1376 1082.3 1071.6 38.9
1377 1204.8 1192.9 11.3
1378 1532.6 1517.4 27.2
1379 1327.6 1314.5 -13.4
1380 1588.5 1572.8 19.6
1381 2409.3 2385.4 51.7
1382 2013.1 1993.2 -16.4
1383 2705.9 2679.1 34.4
1384 2898.6 2869.9 7.1
1385 3130.8 3099.8 8.1
1386 3816.9 3779.1 21.9
1387 402.8 342.2 -0.89
1391 3915.2 3142.3 42.3
1392 4012.3 4195.3 37.2

مرکز آمار ایران: مأخذ
Source: Center of Iran statistics
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نمایی شاخص قیمت خرما GARCHمدلنتایج برآوردي - 3جدول
Table 3- Estimation results of exponential GARCH model of date price index

متغبر
Variable

ضرایب
Coefficients

انحراف معیار
Standard deviation

tآماره 
z-Statistic

احتمال
Prob.

عرض از مبدا
Intercept

-19.13206 6.581634 -2.906885 0.0037

اتورگرسیو مرتبه اول
Autoregressive first order

0.617569 0.005782 106.8143 0.0000

اتورگرسیو مرتبه دوم
Autoregressive second order

0.690802 0.014670 47.09016 0.0000

معادله واریانس
Variance equation

عرض از مبدا
Intercept

3.603935 1.075659 3.350443 0.0008

-0.845848 1.367757 -0.618420 0.5363

-3.408929 0.770904 -4.421988 0.0000

0.704767 0.070766 9.959184 0.0000

معیارهاي خوبی برازش مدل
Good criteria of estimations of model

R-squared 0.970805 Mean dependent var 1265.622
Adjusted R-squared 0.959857 S.D. dependent var 1078.846
S.E. of regression 216.1535 Akaike info criterion 12.36052
Sum squared resid 747557.6 Schwarz criterion 12.70610

Log likelihood -135.1460 Hannan-Quinn criter. 12.44743
F-statistic 88.67429

Durbin-Watson stat 2.038419
Prob(F-statistic) 0.000000

هاي تحقیقیافته: مأخذ
Source: Research findings

بر این اسـاس نتـایج مـدل بـرآوردي بـر اسـاس روش حـداکثر        
ذکـر شـده   ) 4(در جـدول  ) FIML(نمایی با اطالعـات کامـل  درست
.است

توان در مورد مولفـه می) 4(با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
گونــه کــه در همــان. هــاي تأثیرگــذار در بــازار خرمــا قضــاوت نمــود

:مشاهده می شود) 4(جدول
انتظار بر آن است که با یـک درصـد افـزایش قیمـت خرمـا،      -1

درصـد کـاهش یابـد، در    32/0میزان تقاضا بطور متوسـط در حـدود   
.شرایطی که سایر عوامل ثابت باشند

انتظار بر آن است که با یک درصـد افـزایش درآمـد سـرانه،     -2
درصد تقاضا افزایش یابـد، در شـرایطی   15/0بطور متوسط در حدود 

.که سایر عوامل ثابت باشند
بعنـوان  (انتظار بر آن است که با یک درصد افزایش جمعیـت  -3

درصـد  08/0تقاضا براي خرما بطور متوسط ) یابی اندازه بازارمعیار ارز
.افزایش یابد، در شرایطی که سایر عوامل ثابت باشند

انتظار بر آن است که با یک درصد افزایش قیمـت جـاري در   -4
درصد نسبت تولید به حجم 56/0مقایسه با قیمت انتظاري، در حدود 
.ذکر شده خرما در بازار افزایش یابد

انتظار بر آن است که با یک درصد افزایش ریسـک قیمتـی،   -5
درصد حاشیه بازایابی افزایش یابـد، در شـرایطی کـه    07/0در حدود 

.سایر عوامل ثابت باشند
) 4(همچنین با توجه بـه پارامترهـاي محاسـبه شـده در جـدول      

ارزیابی از قدرت انحصاري در بخش فروش و بخش خرید بر مبنـاي  
) 4(همانگونه که در جـدول  . سی ارائه شده استشاخص تغییرات حد

هیرشمن در این بـازار در  -شود شاخص تمرکز هرفیندالمشاهده می
همچنین ضریب انحصار چندجانبه فروش تقریبـا  . است062/0حدود 

درصـد حاشـیه   33این مساله بیانگر آن است کـه  . بوده است33/13
همچنین ضریب . استبازاریابی عاید عمده فروشان در این بازار شده

.بدست آمده است09/1چندجانبه خرید در این بازار انحصار
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) FIML(برآورد سیستم معادالت با استفاده از روش حداکثر درست نمایی با اطالعات کامل- 4جدول
Table 4- Estimation the system of equations using full information maximum likelihood (FIML) method

ضرایب معادالت
Coefficients of equations

ضرایب
Coefficients

احتمال
Prob.

0.31 0.0000

0.71 0.0358

0.14 0.0824

0.32 0.2495

-0.11 0.1666

-0.48 0.0610

0.54 0.0100

0.09 0.0773

0.07 0.0072

-3.4 0.2625

-0.32 0.0736

0.08 0.0544

0.15 0.0050

-3.9 0.0125

0.56 0.0736

0.45 0.0660

0.78 0.0017

معیار اعتبارسنجی
Criteria of Validation

متوسط ضریب تعیین
The average coefficient of determination

0.84

متوسط ضریب تعیین تعدیل شده
The adjusted determination coefficient

0.81

نماییلگاریتم درست
Log-likelihood

320

معیار آکائیک
Akaike's information criterion

3.32

بیزین- شوارز
Schwarz Bayesian Criterion

-17.80

هاي تحقیقیافته: مأخذ
Source: Research findings

این مساله نامتقارن بودن قدرت بازاري میان فروشـندگان در بـاغ   
همچنین ضـریب  . گذاردفروش را به نمایش میخریداران عمدهخرما و 

زنـی فروشـندگان   انحصار چندجانبه خریـد نقـش انـدك قـدرت چانـه     
همچنین بـا توجـه بـه    . دهدسرزمین در تعیین قیمت خرما را نشان می

تـوان نتیجـه   ضریب ریسک ناشی از عدم اطمینان قیمـت خرمـا، مـی   
درصـد  28/4ار در حـدود  گرفت که ضریب ریسک قیمتی در ایـن بـاز  

.است
دهـد کـه حاشـیه بازاریـابی در     هاي تحقیق جاري نشان مـی یافته

درصد است و قدرت انحصاري نامتقارن میان بـازیگران ایـن   33حدود 
وجـود دارد و عمـده فروشـان قـدرت     ) خریـداران و فروشـندگان  (بازار 

یج همچنین نتا. کنندگان خرما سر زمین دارندبیشتري نسبت به عرضه
درصـد بـر   7دهد که ریسک قیمتی در حـدود  مدل برآوردي نشان می
رو در راسـتاي ایجـاد تقـارن در قـدرت     از این.حاشیه بازاریابی اثر دارد

بازاري و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهاي مدیریت ریسـک در  
توان به فعال نمـودن  ها، میاز مهمترین سیاست. این بازار الزامی است

یی در این زمینه و ارائه ابزارهاي مشتقه متنوع مانند فیوچر، بورس کاال
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سازي این بازار و بکارگیري ابزارهاي فعال. آپشن و فوروارد اشاره نمود
سازي اطالعات قیمتـی  داري در شفافمعامالتی ذکر شده، نقش معنی

.در این بازار و کنترل ریسک و قدرت بازاري بهمراه خواهد داشت

هاي ارزیابی قدرت بازاري و ریسک در بازار خرما لفهمو- 5جدول 
Table 5- Components of assessment market power and market risk

هاشاخص
Indexes

متوسط تمرکز
The average

concentration

مولفه (کشش تغییرات حدسی
)چندجانبه فروشانحصار

Conjectural variations
elasticity (component

Oligopoly)

مولفه (کشش تغییرات حدسی 
)چندجانبه خریدانحصار

Conjectural variations
elasticity (Component

Oligopsony)

مولفه ریسک قیمتی 
محصول

Product price risk
component

رابطه محاسباتی
Formula

computing
متوسط مقادیر
Average
values

0.062 1.33 1.09 4.28

هاي تحقیقیافته: مأخذ
Source: Research findings
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