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عوامل مؤثر بر شبکه زنجیره تأمین(بازار) محصوالت موز و انبه در نواحی روستایی
استان سیستان و بلوچستان
عبدالماجد سپاهیان؛ کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
سید مهدی حسینی؛* استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
امیر دادرسمقدم ،استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
دریافت مقاله1399/10/17 :

پذیرش نهایی1400/03/21 :

چکیده
سیستان و بلوچستان تولید میشود اما به دلیل توجه نکردن به زنجیره تأمین این محصوالت و واردات بیرویه،
انگیزه روستاییان برای تولید این محصوالت روز به روز کاهش یافته است .در این پژوهش به بررسی رابطه
عناصر سهگانه بازار یعنی ساختار ا رفتارا عملکرد دو محصول انبه و موز با رهیافت  SCPدر مقطع زمانی
 1398در روستاهای سیستان و بلوچستان با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان پرداخته شده است.
نتایج تخمین مدل برای دو محصول انبه و موز نشان داد که در معادله تمرکز سودآوری اثر مثبت و معناداری بر
تمرکز در محصول انبه داشته به طوریکه با افزایش سودآوری ،بازار به شرایط انحصاری نزدیکتر شده و
سودآوری تولید کنندگان افزایش مییابد .در معادله تحقیق و توسعه برای هر دو محصول انبه و موز ،تمرکز
دارای اثر منفی و معناداری بر تحقیق و توسعه است؛ بهطوریکه با افزایش تمرکز در بین تولیدکنندگان
روستایی ،بازار به سمت شرایط انحصاری حرکت کرده است .اما سودآوری ،دارای اثر مثبت و معنادار بر فعالیت
تحقیق و توسعه است که مطابق انتظارات بازار بوده و نشان میدهد با افزایش سودآوری ،انگیزه بیشتری برای
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محصوالت گرمسیری از جمله محصوالت باغی هستند که مقدار قابل توجهی از این محصوالت در روستاهای

صرف هزینه تحقیق و توسعه وجود خواهد داشت .در معادله سودآوری برای محصول انبه ،با افزایش تمرکز
یعنی حرکت به سمت بازار انحصاری ،سودآوری نیز افزایش پیدا خواهد کرد .همچنین توسعه در هر دو
سودآوری در دو محصول انبه و موز ،پیشنهاد میشود در زمینه تولید ،بازاریابی و برندسازی این محصوالت در
بین روستاییان جهت ایجاد شبکه مبتنی بر زنجیره تأمین این محصوالت تحقیقات گستردهای صورت گیرد و
راهکار دستیابی به این مهم تشکیل تعاونیها یا اتحادیههای محلی محصوالت گرمسیری در روستاها است.
واژگان کلیدی :محصوالت کشاورزی ،زنجیره تأمین ،ساختار بازار ،سکونتگاههای روستایی ،سیستان و بلوچستان.
*

shseyedmahdi46@gmail.com
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محصول ،دارای اثر مثبت و معناداری بر سودآوری است .بر اساس تأثیرات مثبت متقابل بین تحقیق و توسعه و
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یکی از کارکردهای اصلی اقتصاد مناطق روستایی ،کشاورزی است که بر اشتغال ،امنیت غذایی و
خودکفایی روستاییان تأثیر بسزایی دارد .از مؤثرترین روشهای توسعه اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای
روستایی ،گسترش فعالیتهای کشاورزی از قبیل زراعت ،باغداری و دامداری است(کریم و همکاران،
 .)2:1398یکی از زیربخشهای بخش کشاورزی ،باغداری است که نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی
کشور و معیشت روستاییان دارد و در میان محصوالت باغی ،میوههای گرمسیری به میزان قابل توجهی در
کشور ایران تولید میشوند که خاستگاه عمده این میوهها در ایران استان سیستان و بلوچستان است که
به دلیل داشتن آب و هوای مرطوب به ویژه در قسمت جنوبی آن ،بهعنوان مهد میوههای گرمسیری در
کشور شناخته میشود و هنوز هم رتبهی اول تولید این محصوالت را دارا است .از مهمترین این
محصوالت انبه و موز میباشند که هر یک به سبب ویژگیهایی دارای جایگاه مهمی در سبد غذایی
مصرفکنندگان میباشند .بر اساس آمارهای جهاد کشاورزی ،میزان تولید محصوالت گرمسیری در سال
158 ،1396هزار تن بوده است که در حدود  99هزار تن آن به محصول موز اختصاص یافته است و
میتوان گفت که در حدود  80درصد این محصوالت گرمسیری در استان سیستان و بلوچستان تولید
شده است (احمدی و همکاران )90:1397 ،و همچنین بر اساس آمارهای بانک اطالعات جهانی کشاورزی
و خواروبار جهانی تولید انبه سال  2017در جهان  50649هزار تن است که سهم ایران از این میزان
تولید در این سال  38هزار تن میباشد ( .)Altendorf, 2019:6-9اما با وجود تولید قابل توجه و
پتانسیلهای توزیع و ایجاد بازارهای قوی و پرسود و همچنین افزایش تولید این محصوالت مهم در مقطع
کنونی شاهد نارساییهای زیادی در سیستم بازاری و بازاررسانی آنها بوده که انگیزه کشاورزان را برای
ورود به این عرصه به شدت کاهش داده است.
بررسیها نشان میدهد سهم روستاییان تولید کننده این محصوالت از قیمت نهایی مصرفکننده
خیلی پایینتر میباشد (صبوحیصابونی و جامنیا .)140:1387 ،باال بودن حاشیه بازاریابی ،پایین بودن
کارایی ،باال بودن ضایعات ،نوسانات قیمتی و  ...همگی مواردی هستند که حکایت از نارساییهای عمده در
سیستم بازاریابی و عدم استفاده ساختارگونه از بازار این محصوالت دارد (سپاهیان و همکاران)2:1397 ،
این مسلم است که تولید داخلی کفاف تقاضای موجود این محصوالت در بازار را نمیدهد ولی بر اساس
آمارهای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل میزان واردات موز ایران در سال  2016به میزان  590هزار
تن و به ارزش  457میلیون دالر برآورد شده است و همچنین  1097تن انبهی وارداتی به ارزش 1367
هزار دالر است ( )Altendorf, 2019:6-9که این واردات بیرویه و بدون برنامهی محصوالت گرمسیری به
ویژه انبه و موز ،یکی از معضالت بازار این محصوالت است .اگر چه به دلیل تقاضای بیشتر این محصوالت
در داخل و همچنین باالتر بودن کیفیت محصوالت وارداتی ،واردات این محصوالت امری اجتنابناپذیر
میباشد ،لیکن با توجه به قابلیتهایی که مناطق روستایی جنوب شرق کشور در کشت و تولید این
محصوالت دارند ،با برنامهریزی مناسب و استفاده از پتانسیلهای داخلی میتوان عملکرد بسیار بهتری در
این زمینه نیز داشت .اگر بهدرستی به مفهوم بازار نگریسته شود ،بیشترین مشکالت و ناکامیهای
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Structure-Conduct-Performance paradigm
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در بررسی ساختار بازار ،نظریات و مکاتب اقتصادی مختلفی طی دو قرن أخیر بوجود آمده که از آن
جمله مکتب ساختارگرایان و مکتب شیکاگو اشاره کرد .مکتب شیکاگو معتقد به مباحث نظری و تئوریک
میباشد و اعتقاد دارد که تکنولو ی و آزادی ورود و خروج تولیدکنندگان به بازار تعیینکننده ساختار
بازار ،رفتار تولید کننده و عملکرد آن میباشد این مکتب بین ساختار ،رفتار و عملکرد هیچ روابطی قایل
نیست و اعتقاد دارد که رفتار استراتژیک بنگاه راه به جایی نمیبرد (شیهکیتاش و مالزهی .)1392 ،اما
در مقابل مکتب ساختار گرایان معتقد است که هر بازار دارای سه عنصر ساختار ،رفتار و عملکرد است و
بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر ،شکل و نوع سازمان بازار مشخص میشود .به گونهای
که در مطالعات آنها بنگاهها در صنایع متمرکز به طور متوسط دارای نرخ سودآوری بیشتری هستند .بر
اساس این رویکرد عملکرد بازار کامالً تحت تأثیر رفتار بنگاهها و رفتار متاثر از ساختار بازار شکل میگیرد.
ساختار بازار نیز عمدتاً متاثر از اندازه نسبی و مطلق بنگاهها و نیز شرایط حاکم بر بازار است (صدرایی-
جواهری و بیحیدان .)1391 ،در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از این عناصر پرداخته میشود.
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اقتصادی کشور ریشه در سطحینگری به آن دارد .تلقی سطحی و توجه نکردن به مقوله بازار و مفاهیم
مرتبط با آن ،نداشتن در ساختار بازاری و ضعف در شناسایی تعامالت رفتاری کنشگران بازار موجب
شده است تا هم چنان عدم موفقیت محصوالت کشاورزی در روستاها را در بازار فروش شاهد بود .هر بازار
متشکل از سه دسته عناصر ساختاری ،رفتاری و عملکردی میباشد (بخشی77:1382،؛ پورعبادالهان کویچ
و همکاران .)172:1393:مدل  SCPرهیافتی است که ارتباط میان عناصر اصلی بازار یعنی ساختار ،رفتار
و عملکرد را مشخص میسازد .ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است که به کمک آنها رابطه
بین اجزای بازار مشخص میشود (سیف و میرزاده فیروزآباد  .)210:1393 ،عنصر رفتاری ،الگویی است
که تولیدکنندگان برای تطبیق خود با شرایط بازار به کار میگیرند و عملکرد مجموعه نتایجی است که از
فعالیتهای اقتصادی ناشی میشود (شیهکیتاش و همکاران.)17:1394،
در این پژوهش سعی بر آن است تا با توجه به اهمیت اقتصادی محصوالت گرمسیری انبه و موز در
روستاهای سیستان و بلوچستان به روند شبکه زنجیره تأمین و بویژه شناسایی ساختار ،رفتار و عملکرد
بازار این محصوالت با استفاده از مدل* SCPبرای استفاده از حداکثر ظرفیتهای اقتصادی این محصوالت
پرداخته شود .مدل  SCPساختار ،رفتار و عملکرد را عناصر سهگانه بازار میداند که در عرض همدیگر و
ارتباط متقابلی که میان هم دارند وضعیت کلی بازار را نشان میدهند و شناسایی و تجزیه و تحلیل این
عناصر کمک شایانی به بهبود وضعیت بازار میکند که در نتیجه آن با اعمال سیاستها و سازوکارهای
مناسب هم تولیدکننده به حداکثر سود برسد و هم برای مصرفکننده و سایر اجزای چرخه بازار
راضیکننده باشد .در راستای مسائل یاد شده این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ساختار،
رفتار و عملکرد بازار میوههای گرمسیری انبه و موز در روستاهای سیستان و بلوچستان چگونه میباشد؟
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(منبع :لیپس زینسکی ،ویلسون و گودارد2007،؛ راغفر و همکاران)1393 ،

ساختار بازار* :ساختار بهصورت کلی به الگو یا آرایش یا سازماندهی اجزای مرتبط در یک شیه مادی

*

Market Structure

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.2.2

یا یک سیستم گفته میشود که براثر مشاهده یا بازشناخت الگو قابلتشخیص و کشف است .از اصطال
ساختار در علوم گوناگون مانند شیمی ،ساختمان ،زیستشناسی ،موسیقی ،علوم اجتماعی ،اطالعات
رایانهای استفاده میشود و بسته به موضوع ،مفاهیم متفاوتی ارائه میدهد .در اقتصاد نیز در موضوعات
مختلفی ازجمله بازار از این اصطال استفاده میشود .ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است
که به کمک آنها رابطه بین اجزای بازار مشخص میشود (سیف و میرزادهفیروزآبادی.)1393 ،
از جنبههای مهم ساختار بازار ،تمرکز است .با استفاده از مفهوم تمرکز میتوان ساختار بازار و به
عبارتی اندازه رقابت و انحصار را در بازارهای انفرادی و یا در اقتصاد بررسی کرد .تمرکز عبارت است از
چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاههای مختلف؛ و در اندازهگیری آن ،اندازه نسبی بنگاهها مدنظر
است .هرچه بازار ناعادالنهتر بین بنگاهها توزیع شود ،تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط
هرچه تعداد بنگاهها بیشتر باشد ،درجه تمرکز کمتر خواهد بود .درواقع ،اندازه تمرکز ،ارتباط معکوسی با
تعداد بنگاهها و ارتباط مستقیمی با توزیع نابرابر سهم بنگاهها در بازار دارد (بزرگی و حسینی .)1387 ،از
مهمترین شاخصهای اندازه گیری تمرکز میتوان به شاخص نسبتهای تمرکز ،شاخص هرفیندال-
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شکل  .1مؤلفههای رهیافت ساختار بازار و ارتباط میان آنها
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در این فرمول n ،تعداد بنگاههای موجود در بازار و  Sسهم بنگاهها از کل اندازه بازار است .اگر تعداد
بیشماری بنگاه با اندازههای نسبی یکسان در بازار باشند ،شاخص هرفیندال بسیار کوچک و نزدیک به
صفر خواهد بود و اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازههای نسبی نابرابر در بازار وجود داشته باشند ،این
شاخص نزدیک به یک خواهد بود (هرفیندال1959 ،؛ شیهکیتاش و مالزهی.)1392،
رفتار بازار† :یک رفتار اقتصادی خوب از جانب تولیدکننده به شیوهای از عملکرد اقتصادی میگویند که

*

Herfindahl–Hirschman Index
Market Conduct
‡ Research and Development
§ Organization For Economic Co-operation and Development
†

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.2.2

موجب رضایت تولیدکننده باشد و رضایت مصرفکننده و دیگر اجزای مرتبط با آن را در بر داشته باشد.
رفتار یکی از عناصر سهگانه بازار و درواقع الگویی است که بنگاهها برای تطبیق خود با شرایط بازار به کار
میگیرند .هرگونه تصمیمگیری یا سیاستی که بنگاه برای ادامه فعالیت خود در بازار به کار میگیرد در
محدوده رفتار قرار میگیرد .از متغیرهای رفتار میتوان به مواردی چون :سیاستهای قیمتی ،طراحی
محصول ،تحقیق و توسعه ،تبانی ،ادغام و تبلیغات اشاره کرد (صدراییجواهری و بیحی دان.)1391،
اصطال (‡ )R&Dیا همان تحقیق و توسعه طبق نظر موسسه ‡ OECDکه متشکل از  30کشور
پیشرفته دنیا است ،به معنای فعالیت سازندهی بر خواسته از یک بنیاد سیستماتیک است که باهدف
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هیرشمن ،شاخص آنتروپی ،شاخص هانا و کی ،شاخص واریانس لگاریتمها و شاخص ضریب جینی اشاره
کرد.
شاخص نسبتهای تمرکز ( )CRiاز متداولترین و سادهترین شاخصهای اندازهگیری تمرکز است که
نشاندهنده سهم بازاری بنگاههای بزرگ و پیشرو در بازار است .در واقع ،تمرکز شاخصی است که به
کمک آن میتوان اندازه رقابت و انحصار را در بازارهای انفرادی یا در کل اقتصاد اندازهگیری نمود.
بهعبارتدیگر ،چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاهها توسط شاخص تمرکز تعیین میگردد.
نسبت تمرکز ،نشاندهنده اندازه تولید (یا فروش) iتا از بزرگترین بنگاهها بهکل اندازه تولید (یا
فروش) بازار است .به عبارت مشخصتر ،نسبت تمرکز یک بنگاهی را با  CR1نشان میدهد و مبیّن آن
است که بزرگترین بنگاه موجود در بازار ،چه سهمی از اندازه تولید (یا فروش بازار) را تشکیل میدهد و
نسبت تمرکز  nبنگاهی را با  CRnنشان میدهد و بیانگر نسبت مجموع اندازه nتا از بزرگترین بنگاههای
موجود در بازار بهکل اندازه تولید (یا فروش) بازار است .در یک بازار انحصار کامل ،یک بنگاه ،کل اندازه
بازار را تشکیل میدهد و نسبت تمرکز یک بنگاهی نزدیک به یک است (مدّال ،دابسون و میلر.)1995 ،
شاخص هرفیندال-هیرشمن*از دیگر شاخصهای متداول سنجش تمرکز در بازار است .این شاخص در
واقع برای رفع برخی نواقص نسبت تمرکز توسط اریس ،سی .هرفیندال پیشنهاد شد .شاخص هرفیندال
چگونگی توزیع اندازه بازار در بین بنگاههای موجود و نوع ساختار بازار را بهمراتب بهتر از نسبت تمرکز
مشخص میسازد( .حسینی و فتحی )1392 ،در واقع ،در این شاخص ،برخالف شاخص تمرکز ،از اطالعات
همه بنگاهها برای محاسبه درجة تمرکز است .شاخص هرفیندال ( )HIبا فرمول زیر محاسبه میشود:
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افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهرهگیری از این دانش در کاربردهای جدید است
( .)2012،OECDدر واقع تعریف تحقیق و توسعه عبارت است از «کشف دانش جدید درباره محصوالت،
فرایندها و خدمات و بهکارگیری دانش برای ایجاد محصوالت ،فرایندها و خدمات جدید و توسعهیافته که
نیازهای بازار را پوشش میدهد»(صدرایی جواهری و بیحی دان .)1391 ،در بخش تحقیق و توسعه که
یکی از مؤلفههای رفتاری بازار است نگاه به ظرفیت جذب و نوآوری دارای اهمیت ویژهای است .ظرفیت
جذب توانایی شرکتها برای جمعآوری ،پردازش و استفاده از دانش جدید بهدستآمده از منابع خارجی را
مشخص مینماید (زهرا و همکاران .2010،حقیقی و حسینی .)1394،نوآوری نیز مفهومی است که با
ظرفیت جذب در ارتباط مستقیمی میباشد .بدینصورت که کارکنان با توانایی باال در جذب دانش،
سازمان را بهبود میبخشند و به بهبود نوآوری در عملکرد سازمان کمک میکنند (کاستوپولوس و
همکاران .2011،حقیقی و حسینی)1394،
متأسفانه خصلت اساسی اقتصاد کمیابی و انحصار همراه باکیفیت پایین کاالها و خدمات است و
بنابراین ،انگیزهی اتی برای تحقیق و توسعه ( )R&Dدر اکثر بنگاههای اقتصادی وجود ندارد .حاصل این
امر ،بهرهوری پایین و دور باطل قدرت خرید ،پایین بودن کیفیت و کمیت تولید ،وابستگی به یارانههای
تولید برای واردات اقالم اساسی و فقدان انگیزه برای انجام کار است (یگانه.)1375 ،

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق و توسعه (منبع :حقیقی و حسینی)1394،

عملکرد بازار* :عملکرد اقتصادی عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادی ناشی

*Market Performance
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میشود .جنبههای مختلف عملکرد بازار شامل :سودآوری ،رشد ،کیفیت کاالها و خدمات ،پیشرفت
تکنولو ی ،کارایی تولید و کارایی تخصیصی است .عملکرد اقتصادی به دلیل فعالیتهای مختلف بنگاهها
دارای ابعاد گوناگونی است .عملکرد بنگاههای اقتصادی در سه زمینة مجزا قابلتشخیص است :اول آنکه
هر بنگاه بهعنوان خریدار منابع و نیروی انسانی در بازار نهادهها و کار اقدام به خرید میکند .بعد دوم
عملکرد بنگاهها به سازماندهی امر تولید و هماهنگی نیروی انسانی و ابزارآالت و سایر نهادهها و انتخاب
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در معادله ( NI )4نشاندهنده مقدار سود خالص و  NSفروش خالص است.
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فناوری و روش تولید و سامان بخشیدن به مسائل مالی مربوط میشود .بعد سوم عملکرد بنگاههای
اقتصادی خرید و فروش در بازار کاال و خدمات است (خداداد کاشی.)1389،
از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد سودآوری است .نسبتهای سودآوری بیان میکنند که بنگاه
تا چه حد بهطور مؤثر و مطلوب اداره میشود و درواقع میزان موفقیت بنگاه را در تحصیل بازده خالص
نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایهگذاریها اندازهگیری میکند .از مهمترین شاخصهای
اندازهگیری سودآوری میتوان به بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت سود ناخالص و بازده
فروش (نسبت سود خالص) نام برد.
بازده داراییها (* )ROAیک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت ،وابسته بهکل داراییهای آن
شرکت میباشد .بازده دارایی ،یک ایده درباره مدیریت کارآمد ،در رابطه با استفاده از داراییها ،در جهت
تولید سود (داراییهای مولد) به ما میدهد که از طریق تقسیم سود سالیانه ،بهکل دارایی شرکت ،محاسبه
میشود .بازده داراییها نشاندهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از داراییها میباشد و بیشتر بر بروی
بازدهی بخش عملیات متمرکز است (صحت و همکاران.)1390،
بازده دارایی بهصورت درصد بیان میشود و بعضیاوقات به بازده سرمایهگذاری نیز اشاره دارد .شیوهی
اندازهگیری آن بهگونهای است که از تقسیم سود خالص بر جمع داراییها محاسبه میشود.
= ROA
()2
در معادله ( NI )2نشاندهنده مقدار سود خالص و  TAمقدار کل داراییها میباشد.
یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام (‡ )ROEمیباشد .نسبت مالی
فوق میزان کارایی شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را بررسی مینماید .درواقع این نسبت بیان
مینماید که بنگاه اقتصادی به ازای یک ریال سرمایهگذاری سهامداران به چه میزان سود خالص برای
آنها کسب مینماید .براین اساس رابطه محاسباتی نسبت فوق بهصورت زیر میباشد (پینوو1383 ،؛
صحت و همکاران)1390،
= ROE
()3
در معادله ( NI )3نشاندهنده مقدار سود خالص و  TEحقوق صاحبان سهام میباشد.
بازده فروش (‡ )ROSنیز نشانگر آن است که پس از کسر کلیه هزینهها (اعم از تولیدی و غیر تولیدی،
عادی و غیرعادی) چه میزان از فروش نهایتاً به را ی شرکت باقیمانده است .هر چه نسبت باالتر باشد،
میتواند نشانگر موفقیت شرکت باشد .در استفاده از این نسبت ،توجه به نسبت سود عملیاتی بفروش
بسیار مهم است .برای محاسبهی این نسبت ،سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش
خالص تقسیم میکنند.
= ROS
()4
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مطالعات زیادی در زمینه ساختار بازار و اثرات متقابل عناصر اصلی بازار در داخل و خارج از کشور
انجام شده است که در ادامه به برخی از این مطالعات پرداخته خواهد شد .مطالعات مرتبط با اثرات
متقابل عناصر ساختار ،رفتار و عملکرد در بازار را میتوان به دو گروه کلی تقسیمبندی کرد که در ابتدا
تعداد زیادی از مطالعات به بررسی بازار خدمات (صنعت بانک ،بیمه ،هتلداری و حمل و نقل) در قالب
مولفههای  SCPپرداختهاند که شامل مطالعات خان و همکاران)2018( *،؛ پاولوسکا)2015( ‡،؛ شایک و
همکاران)2009( ‡،؛ ادواردز و همکاران)2006( ‡،؛ فو)2003( **،؛ مولینوکس و فوربس)1995( ‡‡،؛
عباسیبنی و نظری)1396( ،؛ شیهکی تاش و همکاران )1394( ،و دهقان دهنوی و همکاران)1390( ،
میشود .گروه دیگری از پژوهشها به عناصر ساختار ،رفتار و عملکرد در بازار کاال (کشاورزی و صنعت)
توجه داشتهاند که میتوان به مطالعات بانسون و همکاران)2018(‡‡،؛ یون)2004(‡‡،؛ صدرایی جواهری
و بیحیدان( )1391اشاره کرد که در پژوهش حاضر مولفههای  SCPدر بازار محصوالت گرمسیری انبه و
موز مورد بررسی قرار گرفته است که شباهت به گروه دوم مطالعات از نظر نوع بازار یعنی بازارکاال دارد.
خان و همکاران ( )2018به موضوع ساختار بازار ،رفتار بانک و عملکرد بانکهای آسیا با استفاده از مدل
 GMMپرداختند و نتایج حاکی از آن بود که سود بیشتر در صنایع بانکی متمرکز ،به طور جزئی از
رفتارهای ضد رقابتی بانکها است .بانسون و همکاران ( )2018با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی غنا به
ارائه یک نظام قوی برای اجزای اصلی بازار یعنی ساختار ،عملکرد بازار بخش کشاورزی غنا پرداختند.
مطالعه آنها نشان میدهد که ینفعان چندین استراتژی را برای زنده ماندن و رقابت در نظر میگیرند که
منجر به استفاده بیشازحد از اکوسیستم میشود .نتایج مدلهای شبکه اعتقادی بیزی نشان میدهد که
اجرای مداخالت ،سیاستها و استراتژیهای تعیینشده توسط سیستم میتواند بهطور قابلتوجهی افزایش
احتمال کسبوکار و رشد کسبوکار را افزایش دهد .همچنین شانس بهبود  SCPافزایش مییابد .شیل
( )2016به اهمیت عوامل صنعتی خاص برای عملکرد شرکت با استفاده از مؤلفههای تحلیل واریانس
تصادفی برای بررسی ارتباط پارامتر ساختار-رفتار-عملکرد ( )SCPپرداخت .نتایج نشان میدهد که ارتباط
مستقیم میان رهیافت  SCPو عوامل صنعتی خاص برای عملکرد شرکت و همچنین یک سلطه متمایز از
تأثیر صنعت بر شرکت وجود دارد .پاولوسکا ( )2015به تأثیر ساختار بازار و چرخه کسبوکار بر سودآوری
بانک طی یک دورهی زمانی  15ساله در لهستان پرداخت .نتایج این پژوهش همبستگی مثبت بین
سودآوری بانکهای مادر و وابسته به آنها را نشان میدهد .همچنین سودآوری بانکهای تجاری در
لهستان بستگی به چرخه تجاری دارد .به همین صورت دریافت که افزایش مالکیت خارجی و واسطه تأثیر
مثبتی بر سودآوری بانک دارد .آنه و همکاران ( )2014با بررسی تجربی شرکتهای ویتنام به رابطه بین
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رفتار سازمانی و ساختار بازار پرداختند .نتایج نشان داد که میزان شاخص هرفیندال و موانع ورود برای
این شرکتها بسیار باال بوده است که این باعث افزایش عملکردهای شرکت شده است .تانگ و همکاران
( )2010نیز با هدف بررسی ارتباط میان عناصر اصلی بازار به مطالعه در صنعت هتلهای توریستی
بینالمللی تایوان در دورهی زمانی  2006-1995پرداخته و نشان دادند میان ساختار و رهبری بازار
رابطهی دوطرفهای وجود دارد .همچنین متوجه شدند رابطهی مثبت میان سهم بازار و تبلیغات و رابطهی
منفی بین سودآوری بنگاه و هزینهی کل عملیاتی وجود دارد .شایک و همکاران ( )2009عملکرد
ساختاری بازار با استفاده از تحلیل اثر کارآفرینی اثرگذارانه و با استفاده از دادههای یک برنامه تجربی
برای حمل و نقل هوایی ایاالت متحده در طول دوره  2003-1994به اندازهگیری کارایی فنی با توجه به
ساختار سازمانی بازار و عملکرد آن پرداختند .نتایج نشان میدهد که بین تمرکز بازار وکارایی فنی رابطه
معنیداری وجود دارد و همچنین متغیرهای سرمایه ،متغیرهای ثابت و متغیر در معادله عملکرد تولید
معنیدار بودند .ادواردز و همکاران ( )2006با استفاده از الگوی  SCPو شاخصهای تعیین کارایی به
بررسی ساختار بازار حمل و نقل کشاورزی در آمریکا در طی دورهی زمانی  2003-1994پرداختند .نتایج
نشان دادند متغیرهای میانگین مسافت ،وزن بار و نرخ تمرکز بازار بر کارایی تولید کنندگان تأثیرگذار
هستند .یون ( )2004به بررسی ساختار بازار و عملکرد صنایع تولیدی در کره جنوبی پرداخت .نتایج
نشان داد همبستگی بین حاشیه هزینه قیمت ( )PCMو نسبت تمرکز ( )CRکه متغیرهای مشخصکننده
ساختار و عملکرد بازار هستند منفی است .همچنین نتایج نشان داد که سیاست صادراتی که بهشدت
توسط دولت حمایت میشود ،در دستیابی به رشد اقتصادی موفق بوده است .فو ( )2003در مقالهای با
عنوان استفاده از چارچوب ساختار-رفتار-عملکرد در تحلیل صنعت رسانه به بررسی کاربرد این مدل در
تحقیقات رسانه پرداخت .در این پژوهش از مدل  SCPاستفاده شده است .مولینوکس و فوربس ()1995
به ارزیابی ساختار بازار و عملکرد در بانکداری اروپا پرداختند .مدل ساختار-رفتار-عملکرد سنتی نشان
میدهد که افزایش تمرکز باعث تضعیف بازار و در تقابل با رقابت میشود ،درحالیکه فرضیه کارایی بیانگر
خالف آن است .این پژوهش که از دادههای ساالنه برای دوره  1986تا  1989بهدستآمده از مدل SCP
بهعنوان توضیحی برای رفتار بازار بانکهای اروپایی حمایت میکند .عباسی بنی و نظری ( )1396با
بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه با استفاده از شاخصهای رقابت و تمرکز (تمرکز بنگاه عمده ،CR1
تمرکز چهار بنگاه عمده  CR4و هرفیندال-هیرشمن  )HHIنشان دادند پس از آغاز خصوصیسازی در
صنعت بیمه ،از میزان هر سه شاخص کاسته شده و بازار از ساختار انحصاری با یک بنگاه مسلط به
ساختار انحصار چندجانبه سخت رسیده است .شیهکیتاش و همکاران ( )1394با استفاده از رهیافت
 SCPبه بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران پرداختند .نتایج تجزیه و
تحلیل دادهها کاهش تمرکز و افزایش سطح رقابت ،در صنعت بانکداری را نشان میدهد؛ به طوریکه
بانکها برای به دست آوردن سهم بازاری بیشتر به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر پرداختهاند .قاسمیه و
همکاران ( )1393رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری  133شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران (در  6صنعت) را موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد که اهرم مالی دارای تأثیر U
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شکل بر عملکرد است .سطح رقابت تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد دارد و این تأثیر با توجه به سطو
مختلف اهرم مالی تغییر میکند ،بهگونهای که با افزایش اهرم مالی ،سطح رقابت تأثیر فزایندهتری را بر
عملکرد میگذارد و با کاهش آن ،این تأثیر کمتر میشود .صدرایی جواهری و بیحیدان( )1391به
بررسی تاثیرات متقابل تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری ،تحقیق و توسعه و تبلیغات به عنوان
متغیرهای رفتاری و سودآوری به عنوان متغیر عملکردی در کل صنایع کارخانهای ایران پرداختند .نتایج
نشان داد که تحقیق و توسعه بیشتر در یک صنعت باعث کاهش سودآوری در آن میشود .دهقان دهنوی
و همکاران ( )1390به ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران پرداختند .نتایج
نشان داد که از شدت رابطه درجه تمرکز با سودآوری کاسته شده است و در عوض شواهد قویتری برای
تائید فرضیه کارایی وجود دارد.
 )3روش تحقیق

Cross sectional data
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مدل  SCPرهیافتی است که ارتباط میان عناصر اصلی بازار یعنی ساختار-رفتـار-عملکـرد را مشـخص
میسازد .ساختار معرف خصوصیات سازمانی بازار است و معموالً برحسب سطح تمرکز تفاوت کاال و شدت
موانع ورود تعریف میشود .رقابت کامل ،انحصار کامل ،رقابت انحصاری ،دئوپلی ،الیگوپلی ،مونوپوسـونی و
غیره ،اشکال مختلف بازار را نشان میدهند .عملکرد مجموعه ،نتایجی است کـه از فعالیتهـای اقتصـادی
ناشی میشود .عملکرد یک صنعت میزان کـارایی ،سـوددهی ،نـرخ رشـد ،پیشـرفت فنـی ،سـود سـهام و
سرمایهگذاری و غیره را در برمیگیرد .عنصر رفتاری در هر بازار الگویی است که بنگاهها برای تطبیق خود
با شرایط بازار به کار میگیرند(.شیهکیتاش و محمود پور)1394،
در این بخش از پژوهش و برای رسیدن به این پاسخ که ساختار بازار محصوالت گرمسیری انبه و موز
در روستاهای ایران از الگوی  SCPتبعیت میکند یا خیر به بررسی ارتباط میان مؤلفههای این الگو
پرداخته خواهد شد .برای این مطالعه دادههای مقطعی*تولیدکنندگان این دو محصول با استفاده از
سیستم معادالت همزمان تخمین زده میشوند .سیستم معادالت همزمان وقتی استفاده میشود که
متغیرهای برونزای چند معادله با یکدیگر ارتباط و وابستگی متقابلی داشته باشند (نریمانی.)130:1390،
متغیرهای این معادالت شامل سه متغیر درونزا ،برونزا و متغیرهای از پیش تعیین شده میباشند
(سوری .)205:1391:با توجه به مطالعات تجربی موجود در زمینه ارتباط بین عناصر بازار و همچنین
روشهای استفاده شده توسط پژوهشگران مختلف ،برای سیستم معادالت همزمان الگوی مورد نظر سه
معادله برای متغیرهای ساختار ،رفتار و عملکرد تعریف شده است .روابط معادالت سهگانه برای رهیافت
 SCPرا میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
MSi
)(5
RDi
)(6
PFi
)(7
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در معادالت باال اندیس  iنشاندهندهی بنگاه موردنظر است MS .مربوط به متغیرهای تمرکز بازار
مانند شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چند تولید کننده داللت دارد که در این
مطالعه از شاخص نسبت تمرکز استفاده شده است RD .به متغیرهای رفتاری مانند تحقیق و توسعه و
تبلیغات اشاره میکند و منظور از  PFهمان متغیرهای عملکردی مانند بازده داراییها و بازده حقوق
صاحبان سهام است .سه متغیر کر شده متغیرهای درونزا یا وابسته مدل میباشند .در معادالت فوق
موجودی دارایی و تحصیالت است و
و
نشاندهندهی نوع مالکیت و سن میباشند .مراد از
و
عملکرد(تولید/سطح زیرکشت) و درآمد میباشند که در نقش متغیرهای برونزای مدل بوده
و
است و با روش‡‡‡ 3در سیستم معادالت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .در این تحقیق با
استفاده از روش پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمعآوری اطالعات از تولیدکنندگان انبه و موز در
روستاهای جنوب شرق ایران در سیستان و بلوچستان برای هر یک از عناصر اصلی بازار (عنصر ساختاری
از شاخص تمرکز ،عنصر رفتاری از شاخص تحقیق و توسعه و عنصر عملکردی از شاخص سودآوری)
پرداخته شده است .بنابر این محدودۀ مکانی پژوهش حاضر بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان
شامل شهرستانهای نیکشهر ،قصرقند ،چابهار ،کنار و سرباز و بخشهای تابعة آنهاست(شکل .)3
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بر اساس یافتههای میدانی و اطالعات جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان ،جامعه آماری این

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.2.2

شکل  .3نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

عوامل مؤثر بر شبکه زنجیره ...

34

پژوهش برای هر یک از گروههای تولیدکننده محصوالت انبه و موز 1000نفر در در سال  1398تخمین
زده شده است .با استفاده از فرمول نمونهگیری تصادفی کوکران با درجه اطمینان  0/05درصد حجم
نمونه برای هر یک از باغداران انبه و موز  278در نظر گرفته شد.
 )4یافتههای تحقیق

جدول  .1مقایسه میزان انبه تولیدی استان سیستان و بلوچستان با میزان تولید این محصول در کشور برحسب تن
سال

کل کشور

استان سیستان و بلوچستان

از کل کشور

1386

22574

4665.2

0.20

1387

22814.20

4469.9

0.19

1388

22859

6421.10

0.28

1389

22904

4901.52

0.21

1390

22950

5812

0.25

1391

22995

5700.37

0.24

1392

37233

10844

0.29

1393

37592.9

11998

0.31

1394

36503

12363

0.33

1395

37997

13425

0.35

منبع :یافتههای پژوهش و آمارنامههای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی(1386ـ)1395

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.2.2

میزان تولید

میزان تولید

سهم استان
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استان سیستان و بلوچستان ازلحاظ میزان تولید موز در کل کشور دارای جایگاه نخست است .بر
اساس دادههای جدول  2تولید این استان تقریباً برابر میزان تولید موز کل کشور است .این میزان و حجم
باالی تولید وجود صنایع بستهبندی و تبدیلی را برای این محصول ضروری کرده است .مطابق با یافتههای
میدانی پژوهش کمبود انبار و سردخانه برای نگهداری ،نبود صنایع فرآوری و بستهبندی مناسب ،نگاه
سنتی تولیدکننده ،تجار و درجهبندی نامناسب ،حمایتهای کم دولت و نهادهای تصمیمگیر دراستان
سبب پایین بودن قیمت این محصول شده است؛ بنابراین میتوان گفت که آشنایی با توانمندیها و
ظرفیتهای تولید ،نحوه مصرف و پیشبینی راهکارهای مناسب صادرات این محصول سبب تحولی شگرف
در اشتغال و اقتصاد استان سیستان و بلوچستان میشود .در مورد محصول پاپایا نیز هرچند تاکنون تولید
به لحاظ اقتصادی اندکی داشته است ،اما این نشاندهندهی وجود پتانسیلهای تولید در این اقلیم است.
هماکنون ساالنه بیش از  300تن پاپایا در ایران تولید میشود که تمام آن مخصوص استان سیستان و
بلوچستان است .ازلحاظ میزان تولید و سطح زیر کشت انبه این استان پس از هرمزگان در جایگاه دوم
قرار دارد .استان سیستان و بلوچستان دارای حدود هزار و پانصد هکتار سطح زیر کشت درخت انبه است
که از این میزان هزار هکتار آن باغات انبهی بارور است ،این موضوع در (جدول  )1و شکل ( )4بهوضو
نشان دادهشده است.
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بر اساس دادههای جدول ( )1که به مقایسه میزان تولید انبه در استان طی دورهی زمانی -1386
 1395میپردازد مشخص میشود که در طی این دورهی زمانی سهم این استان رو به افزایش بوده است.
بهطوریکه در سال  1386با میزان تولید  4665.2تن از کل تولید  22574تن در کشور سهم آن %20
کل تولید انبه در کشور بوده است .دادههای سری زمانی دهساله نشاندهندهی شیب سعودی و مالیمی
است (شکل  )4که این میزان را در سال  1395به  13425یعنی  %35تولید انبه کشور رسانده است.

1386-1395

جدول ( )2سهم استان سیستان و بلوچستان را از میزان موز تولیدی کشور نشان میدهد .بر اساس
دادهها همواره بیش از  %98موز کشور در استان سیستان و بلوچستان کشتشده است که رقمی بیش از
یکصد و ده هزار در سال است.
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شکل  . 4نمودار مقایسه میزان تولید انبه استان سیستان و بلوچستان با تولید این محصول در کل کشور در طی سالهای
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جدول  . 2مقایسه میزان موز تولیدی استان سیستان و بلوچستان با میزان تولید این محصول در کشور برحسب تُن ،طی
سالهای 1395-1386
میزان تولید

میزان تولید

سهم استان

سال

کل کشور

استان سیستان و بلوچستان

از کل کشور

1386

114728

113457

0.99

1387

113365.60

112264

0.99

1388

107556

106480

0.98

1389

102043.10

100890

0.98

1390

96814

95800

0.98

1391

91852.30

90767

0.98

1392

116036.8

114924

0.99

1393

127578.1

126720

0.99

1394

129019

128900

0.99

1395

129187.3

129050

0.99

منبع :یافتههای پژوهش و آمارنامههای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
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در شکل ( )5در قالب نمودار تولید موز در کشور و استان سیستان و بلوچستان که نمونه مکانی
موردنظر این پژوهش است مقایسه شده است .آمارهای نمودار حاکی از روند یکسانی است که از سال
 1387یکروند آاسته نزولی پیدا کرد که تا سال  1391ادامه داشته است و پسازآن با شیبی بیشتر روند
قبلی خود را به دست آورده است .بهطورکلی در این سری زمانی تولید موز در استان سیستان و
بلوچستان دچار نوسانات زیادی نبوده است .تولید موز این استان در سال  1386به میزان  113457تن
بوده است .این میزان در سال  1395به میزان  129050است که باالترین میزان تولید در این دوره
دهساله را نشان میدهد .کمترین میزان تولید موز استان سیستان و بلوچستان در این دوره دهساله مربوط
به سال  1391و به میزان  90767تن است.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.2.2
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شکل  . 5نمودار مقایسه میزان تولید موز استان سیستان و بلوچستان با تولید این محصول در کل کشور در طی سالهای
1386-1395

جدول  .3قابلیت تشخیص معادالت مدل

قابلیت تشخیص

شماره

متغیرهای برونزای خارج از

متغیرهای درونزای

معادله

معادله ()K-k

موجود در معادله m-1

1

4

2

بیشازحد مشخص

2

4

2

بیشازحد مشخص

3

4

2

بیشازحد مشخص

در ادامه به منظور بررسی شرط رتبهای از سه معادله ( )9( ،)8و ( )10که بر اساس معادالت ()6( ،)5
و( )7حاصل شده استفاده میشود و این سه معادله بدینصورت بازنویسی شده است:
)(8
)(9
)(10

−

MSi
 RDiPFi -
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در ادامه آمار توصیفی از وضعیت متغیرهای مورد بررسی در مدل  SCPبیان شده است که در پیوست
( )1توضیح داده شده است .قبل از تخمین سیستم معادالت همزمان باید اطمینان حاصل نمود که
معادالت آن قابل شناسایی میباشند که به منظور قابل شناسایی بودن معادالت از دو شرط رتبهای و
درجهای استفاده میشود .بدین منظور نتایج جدول ( )3مربوط به شرط درجهای برای هر دو محصول انبه
و موز نشان میدهد که هر سه معادله بیش از حد مشخص هستند.
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برای سهولت در امر تشخیص ،ضرایب معادالت فوق به شکل ساده در جدول ( )2بیان شده است .با
توجه به یافتههای جدول ( )4دترمینان ماتریس ضرایب متغیرهای خارج از معادله ،برای هر یک از 3
معادله مطر شده درجه  2بوده و بنابراین با توجه به اینکه رتبه ماتریس برابر  m-1بوده و بنا بر تفسیر
شرط درجهای  K-k > m-1در این صورت معادالت تحت بررسی بیش از حد مشخص هستند .برای
تشخیص استفاده از هریک از روشهای حداقل مربعات دومرحلهای (‡‡‡ )2یا روش حداقل مربعات سه
مرحلهای (‡‡‡ )3همبستگی بین جمالت پسماند را مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .4ضرایب متغیرهای معادالت مدل
MSi

شماره
معادله

0

0

-

0

0

-

-

-

1

1

0

-

0

0

-

0

-

1

-

2

-

0

0

-

0

0

1

-

-

3
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جدول  .5نتایج بررسی همبستگی بین جمالت پسماند برای معادالت محصول انبه ایران

U3

U2

U1

-

-

1

U1

-

1

-0/1

U2

1

0/14

0/14

U3
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در صورت وجود همبستگی بین جمالت پسماند نمیتوان از روش حداقل مربعات دو مرحلهای
استفاده کرد .به این دلیل که این روش دیگر کارا نخواهد بود و باید از روش حداقل مربعات سه مرحلهای
استفاده نمود (صدرایی جواهری و بیحی دان .)111:1391 ،نتایج جداول ( )5و ( )6نشان میدهد که
میان جمالت اخالل همبستگی وجود داشته و بنابراین برای تخمین معادالت محصول انبه و موز از روش
معادالت همزمان استفاده شده است.
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U3

U2

U1

-

-

1

U1

-

1

0/33

U2

1

0/37

0/55

U3

منبع :یافتههای پژوهش

در مرحله بعدی برای بررسی هم خطی مرکب در معادالت همزمان از تورم واریانس( )VIFاستفاده
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جدول  .6نتایج بررسی همبستگی بین جمالت پسماند برای معادالت محصول موز ایران
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شده است که برای انجام این کار هر متغیر توضیحی را بر متغیرهای توضیحی دیگر رگرس نموده و
ضریب تعیین را بدست آورده و آماره تورم واریانس ) VIF=1/(1-Rj2محاسبه میشود و از آنجایی که VIF
برای دو محصول انبه و موز در جدول ( )7کمتر از  10میباشد ،نشانگر عدم هم خطی مرکب در معادالت
همزمان میباشد.
جدول  .7آزمون همخطی متغیرهای مدل  SCPمحصوالت موز و انبه

محصول انبه

محصول موز

VIF

1/07

1/01

x1 x3

1/19

x1 x3

1/02

x1 x4

1/19

x1 x4

1/03

x1 x5

1/02

x1 x5

1/04

x1 x6

1/01

x1 x6

1/01

x2 x3

1/00

x2 x3

1/12

x2 x4

1/28

x2 x4

1/08

x2 x5

1/00

x2 x5

1/00

x2 x6

1/03

x2 x6

1/00

x3 x4

1/09

x3 x4

1/23

x3 x5

1/03

x3 x5

1/09

x3 x6

1/09

x3 x6

1/00

x4 x5

1/02

x4 x5

1/70

x4 x6

1/00

x4 x6

1/06

x5 x6

1/10
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با توجه به نتایج جدول ( )8هر سه معادله تمرکز ،تحقیق و توسعه و سودآوری برای محصول انبه
معنادار هستند.
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متغیر
x1 x2

VIF

متغیر
x1 x2

جدول  .8آزمون معنادار بودن معادالت  SCPبرای محصول انبه

تمرکز

210/40

0/00

تحقیق و توسعه

229/80

0/00

سودآوری

190/42

0/00
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با توجه به نتایج جدول ( )9مربوط به تخمین ضرایب مدل  SCPمحصول انبه در روستاهای سیستان
و بلوچستان مشاهده میشود که در معادله تمرکز ،تحقیق و توسعه دارای اثر منفی و معناداری بر تمرکز
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معادالت

CHI2

P
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جدول  .9تخمین ضرایب  SCPبرای محصول انبه
0/05

0/00

0/03

0/00

0/8

0/12

0/00

0/004

0/02

0/88

-0/0002

0/0004

0/70

0/4

0/07

0/00

تمرکز

-5/9

1/49

0/00

سودآوری

4/56

0/47

0/00

0/0001

0/04

0/99

تحصیالت

0/18

0/04

0/00

عرض از مبدأ

0/1

0/04

0/01

تمرکز

1/07

0/28

0/00

تحقیق و توسعه

0/13

0/03

0/00

عملکرد

0/01

0/01

0/4

درآمد

-0/0001

0/01

0/9

معادالت

متغیرهای مستقل

تمرکز

عرض از مبدأ

0/18

تحقیق و توسعه

-0/09

سودآوری
نوع مالکیت
سن
تحقیق و توسعه

عرض از مبدأ

موجودی دارایی
سودآوری

ضرایب
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انحراف استاندارد

Prob

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

است؛ به طوریکه با افزایش تحقیق و توسعه ،تمرکز کاهش پیدا میکند .زیرا با تحقیق و توسعه و
شناسایی فرصتهای سودآور در بازار محصول انبه تعداد تولید کنندگان در این بازار افزایش یافته و سهم
تولید کنندگان از بازار به صورت عادالنهتری توزیع میشود و همچنین سودآوری دارای اثر مثبت و
معناداری بر تمرکز است؛ به طوریکه با افزایش سودآوری تمرکز افزایش پیدا میکند .دلیل آن این است
که هر چه بازار به شرایط انحصاری نزدیکتر شده ،سودآوری بهرهبرداران افزایش یافته و در نتیجه تعداد
تولید کنندگان در بازار کاهش یافته و یا سهم بازار به صورت ناعادالنهتر بین بهره برداران در روستاها
توزیع میشود .در معادله تحقیق و توسعه ،تمرکز دارای اثر منفی و معناداری بر تحقیق و توسعه است؛
بهطوریکه با افزایش تمرکز در بین تولیدکنندگان انبه در روستاها ،فعالیت تحقیق و توسعه نیز کاهش
مییابد چون با افزایش تمرکز ،بازار به حالت انحصاری نزدیکتر شده و انگیزه تولیدکنندگان انبه در
روستاها برای انجام کارهای تحقیقاتی کاهش مییابد؛ اما سودآوری ،دارای اثر مثبت و معنادار بر فعالیت
تحقیق و توسعه است .این داللت بر آن دارد که به طور متوسط هرچه سودآوری باالتر باشد ،انگیزه
بیشتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و توسعه وجود خواهد داشت .در معادله سودآوری ،مشخص شد
که تمرکز دارای اثر مثبت و معناداری بر سودآوری است؛ بدین معنا که با افزایش تمرکز یعنی کاهش
تعداد تولید کنندگان ،سودآوری نیز افزایش پیدا خواهد کرد و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و
معناداری بر سودآوری است؛ به طوریکه با افزایش تحقیق و توسعه ،انتظار میرود بهرهوری تولید
محصول انبه در روستاهای سیستان و بلوچستان افزایش یافته و سودآوری افزایش پیدا خواهد کرد.
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با توجه به نتایج جدول ( )10هر سه معادله تمرکز ،تحقیق و توسعه و سودآوری برای محصول موز
معنادار هستند.
جدول  .10آزمون معنادار بودن معادالت  SCPبرای محصول موز

معادالت

CHI2

P

تمرکز

25/53

0/0000

تحقیق و توسعه

23/57

0/0001

سودآوری

111/71

0/0000

منبع :یافتههای پژوهش

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.2.2

نتایج تخمین ضرایب  SCPدر روستاهای سیستان و بلوچستان برای محصول موز در جدول ()11
نشان میدهد که در معادله تمرکز ،تحقیق و توسعه اثر منفی و معناداری بر تمرکز دارد؛ بهطوریکه با
افزایش تحقیق و توسعه تمرکز کاهش مییابد .دلیل آن این است که با افزایش تحقیقات در زمینه
محصول موز در روستاهای سیستان و بلوچستان و شناسایی فرصتهای سودآور بیشتر این محصول،
تعداد بهره بردارن در این محصول در روستاها افزایش یافته و بازار به شرایط رقابتی نزدیک تر شده و
سهم هر تولید کننده از بازار این محصول عادالنهتر خواهد شد .سودآوری نیز اثر منفی و معناداری بر
تمرکز دارد؛ بهطوریکه با افزایش سودآوری تمرکز کاهش پیدا میکند .زیرا با افزایش سودآوری ،بهره
برداران بیشتری در روستاهاترغیب میشوند در این بازار فعالیت کنند در نتیجه تمرکز در بازار محصول
موز کاهش مییابد و در معادله تحقیق و توسعه ،تمرکز اثر منفی بر تحقیق و توسعه دارد ،بهطوریکه با
افزایش تمرکز ،شدت تحقیق و توسعه در روستاها کاهش پیدا میکند .بخاط اینکه با افزایش تمرکز یعنی
حرکت بازار به سمت انحصار ،تولیدکنندگان موز انگیزه کمتری برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی در
روستاها دارند و همچنین سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تحقیق و توسعه دارد؛ به طوریکه هرچه
سودآوری بیشتر باشد ،انگیزه بیشتری برای تولیدکنندگان موز برای انجام امور تحقیق و توسعه وجود
خواهد داشت چون میدانند با تحقیق و توسعه بیشتر میتوانند فرصتهای سود آور در روستاها را
شناسایی نموده و سودآوری بنگاه خود را افزایش دهند .در معادله سودآوری نیز مشخص شد که تمرکز
اثر منفی و معناداری بر سودآوری دارد؛ به طوریکه با افزایش تمرکز ،سودآوری کاهش پیدا خواهد کرد و
همچنین تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر سودآوری دارد و با افزایش تحقیق و توسعه انتظار می-
رود بازار هدف به خوبی شناسایی شده و در نتیجه سودآوری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
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جدول  .11تخمین ضرایب  SCPبرای محصول موز
ضرایب

انحراف استاندارد

Prob

0/02

0/00
0/02
0/00

معادالت

متغیرهای مستقل

تمرکز

عرض از مبدأ

0/07

تحقیق و توسعه

-0/07

0/03

سودآوری

-0/2

0/04

تحقیق و توسعه

سودآوری

نوع مالکیت

0/05

0/01

0/00

سن

0/001

0/0007

0/08

عرض از مبدأ

0/25

0/18

0/18

تمرکز

-5/26

4/45

0/24

سودآوری

1/29

0/39

0/00

موجودی دارایی

0/32

0/1

0/00

تحصیالت

-0/02

0/03

0/43

عرض از مبدأ

0/033

0/06

0/58

تمرکز

-6/93

1/26

0/00

تحقیق و توسعه

0/44

0/05

0/00

عملکرد

0/01

0/003

0/00

درآمد

0/01

0/01

0/38
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محصوالت گرمسیری از جمله محصوالت باغی هستند که مقدار قابل توجهی از این محصوالت در
روستاهای جنوب شرق کشور تولید میشود اما به دلیل توجه نکردن به بازار این محصوالت ،ضعف در
شناسایی تعامالت رفتاری بازار و همچنین واردات بی رویه تولید و فروش این محصوالت برای تولیدکننده
داخلی مقرون به صرفه نبوده به گونهای که دیگر تولیدکننده داخلی انگیزهای برای تولید این محصوالت
نداشته و اقدام به تغییر الگوی کشت داده است .میتوان گفت که در هر بازار سه مولفه ساختاری ،رفتاری
و عملکردی وجود دارد .ساختار بازار رابطه بین اجزای بازار را نشان داده در حالی که رفتار بازار نشان-
دهنده تطبیق تولید کنندگان با شرایط بازار بوده و در نهایت عملکرد بازار از نتایج فعالیتهای اقتصادی
ناشی میشود .در این مطالعه به بررسی رابطه عناصر سهگانه بازار یعنی ساختار-رفتار-عملکرد دو محصول
انبه و موز در روستاهای سیستان و بلوچستان با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان پرداخته شد.
قبل از تخمین مدل باید معادالت را به لحاظ تشخیصپذیری مورد بررسی قرار دادکه نتایج نشان داد هر
سه معادله در این پژوهش بیش از حد مشخص هستند و با توجه به همبستگی میان جمالت پسماند هر
سه معادله ،روش حداقل مربعات سه مرحلهای برای تخمین مدل انتخاب گردید .نتایج تخمین مدل نشان
داد که برای دو محصول انبه و موز در روستاهای سیستان و بلوچستان هر سه معادله تمرکز ،تحقیق و
توسعه و سودآوری معنادار هستند .نتایج ضرایب مدل  SCPبرای محصول انبه نشان میدهد که در معادله
تمرکز ،تحقیق و توسعه بر تمرکز انبه ،تعداد بهرهبرداران در این بازار افزایش یافته و بازار به شرایط رقابتی
نزدیکتر میشود و همچنین سودآوری دارای اثر مثبت و معناداری بر تمرکز بوده به طوریکه با افزایش
سودآوری هر چه بازار به شرایط انحصاری نزدیکتر شده ،سودآوری تولید کنندگان انبه افزایش یافته و در
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نتیجه تعداد تولیدکنندگان در بازار کاهش یافته و یا سهم بازار به صورت ناعادالنهتر بین بهرهبرداران
توزیع میشود .در معادله تحقیق و توسعه ،تمرکز دارای اثر منفی و معناداری بر تحقیق و توسعه است؛
بهطوریکه با افزایش تمرکز در بین تولیدکنندگان انبه در روستاها و حرکت بازار به سمت شرایط
انحصاری ،انگیزه تولیدکنندگان انبه و روستاییان برای انجام کارهای تحقیقاتی کاهش مییابد؛ اما
سودآوری ،دارای اثر مثبت و معنادار بر فعالیت تحقیق و توسعه است .این نتیجه حاکی ازآن است با
افزایش سودآوری ،انگیزه بیشتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و توسعه وجود خواهد داشت .در معادله
سودآوری ،تمرکز دارای اثر مثبت و معناداری بر سودآوری است یا به عبارت دیگر با افزایش تمرکز یعنی
حرکت به سمت بازار انحصاری ،سودآوری محصوالت در بین روستاییان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و
تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر سودآوری است؛ به طوریکه با افزایش تحقیق و
توسعه ،انتظار میرود بهرهوری تولید محصول انبه افزایش یافته و سودآوری افزایش پیدا خواهد کرد.
نتایج تخمین ضرایب  SCPبرای محصول موز نشان میدهد که در معادله تمرکز ،تحقیق و توسعه اثر
منفی و معناداری بر تمرکز دارد .بخاطر اینکه با افزایش تحقیقات در زمینه محصول موز ،تعداد
بهرهبرداران در این محصول افزایش یافته و بازار به شرایط رقابتی نزدیک تر خواهد شد .سودآوری نیز اثر
منفی و معناداری بر تمرکز دارد؛ بهطوریکه با افزایش سودآوری تمرکز کاهش پیدا میکند.بخاطر اینکه
با افزایش سودآوری ،تولیدکنندگان بیشتری در بین روستاییان ترغیب میشوند در این بازار فعالیت کنند
در نتیجه تمرکز در بازار محصول موز کاهش مییابد و در معادله تحقیق و توسعه ،تمرکز اثر منفی بر
تحقیق و توسعه دارد ،زیرا با افزایش تمرکز بازار به سمت شرایط انحصاری سوق پیدا کرده و در نتیجه
تولیدکنندگان موز در روستاها انگیزه کمتری برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی دارند و همچنین
سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تحقیق و توسعه دارد؛ به طوریکه هرچه سودآوری بنگاه بیشتر باشد،
تولید کننده ترجیح میدهد به منظور افزایش مجدد سود هزینههای تحقیق و توسعه را افزایش دهد .زیرا
تولید کنندگان و روستاییان میدانند با تحقیق و توسعه بیشتر میتوانند سودآوری خود را افزایش دهند.
در معادله سودآوری نیز مشخص شد که تمرکز اثر منفی و معناداری بر سودآوری دارد؛ بهطوریکه با
افزایش تمرکز سودآوری کاهش پیدا خواهد کرد که این قضیه با انتظارات تئوریک سازگاری ندارد و
همچنین تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر سودآوری دارد زیرا با انجام فعالیتهای تحقیقاتی
فرصتهای سوآور بیشتری در اختیار تولیدکننده موز در روستاها قرار گرفته و در نتیجه سودآوری
بهرهبرداران افزایش پیدا خواهد کرد.
با مقایسه نتایج دو محصول انبه و موز میتوان نتیجه گرفت که در معادله تمرکز برای دو محصول انبه
و موز ،تحقیق و توسعه بر تمرکز دارای اثر منفی بوده به گونهای که با انجام فعالیتهای تحقیقاتی و
شناسایی فرصتهای سودآور در بازار دو محصول انبه و موز ،تعداد تولیدکنندگان در این بازار افزایش یافته
و بازار به شرایط رقابتی نزدیکتر میشود .سودآوری دارای اثر مثبت و معناداری بر تمرکز در محصول انبه
بوده به طوریکه با افزایش سودآوری ،بازار به شرایط انحصاری نزدیکتر شده و سودآوری محصوالت در
روستاها افزایش مییابد و در نتیجه تعداد تولید کنندگان در بازار کاهش یافته و یا سهم بازار به صورت
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ناعادالنهتر بین بهرهبرداران توزیع میشود در حالی که در محصول موز ،سودآوری اثر منفی و معناداری بر
تمرکز دارد؛ که این نتیجه ،برخالف ساختار بازار اقتصادی است .در معادله تحقیق و توسعه برای هر دو
محصول انبه و موز ،تمرکز دارای اثر منفی و معناداری بر تحقیق و توسعه است؛ بهطوریکه با افزایش
تمرکز در بین تولید کنندگان انبه و موز در روستاها و حرکت بازار به سمت شرایط انحصاری ،انگیزه
تولیدکنندگان انبه و موز در روستاهای سیستان و بلوچستان برای انجام کارهای تحقیقاتی کاهش مییابد؛
اما سودآوری ،دارای اثر مثبت و معنادار بر فعالیت تحقیق و توسعه است که مطابق انتظارات طبیعی بازار
بوده و این نتیجه حاکی ازآن است با افزایش سودآوری ،انگیزه بیشتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و
توسعه وجود خواهد داشت .زیرا تولید کنندگان میدانند با تحقیق و توسعه بیشتر میتوانند سودآوری
بنگاه خود را افزایش دهند .در معادله سودآوری ،تمرکز دارای اثر مثبت و معناداری بر سودآوری محصول
انبه دارد یا به عبارت دیگر با افزایش تمرکز یعنی حرکت به سمت بازار انحصاری ،سودآوری نیز افزایش
پیدا خواهد کرد اما برای محصول موز ،تمرکز اثر منفی و معناداری بر سودآوری دارد؛ به طوریکه با
افزایش تمرکز سودآوری کاهش پیدا خواهد کرد که این قضیه با انتظارات تئوریک سازگاری ندارد و
تحقیق و توسعه در هر دو محصول ،دارای اثر مثبت و معناداری بر سودآوری است؛ که مطابق انتظارات
طبیعی بازار بوده به طوریکه با افزایش تحقیق و توسعه ،انتظار میرود بهرهوری تولید محصول انبه و موز
افزایش یافته و همچنین فرصتهای سوآور بیشتری در اختیار تولیدکننده انبه و موز قرار گرفته و در
نتیجه سودآوری افزایش پیدا خواهد کرد .با مروری بر مطالعات گذشته و دیدگاههای مکاتب اقتصادی
میان شدت تحقیق و توسعه و تمرکز ارتباط معینی وجود ندارد .چنانکه در مطالعات مختلف ارتباطات
مثبت و منفی میان شدت تمرکز و تحقیق و توسعه بهدستآمده است (دهقانی)162:1393 ،؛ اما ارتباط
میان متغیرهای رفتاری و عملکردی در یک ساختار اقتصادی خوب مثبت میباشد .چنانچه فقدان
واحدهای تحقیق و توسعه برای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی باعث شده است بهراحتی نتوانند نقش
استراتژیک خود را در بازار ایفا کنند (حقیقی و حسینی .)5:1394 ،همچنین بسیاری از مطالعات رابطه
مثبت بین سهم بازاری بهرهبرداران و بهتبع آن تمرکز و سودآوری آنها را تائید نمودهاند .بهطوریکه با
متمرکز شدن سهم بازار در میان تعداد معدودی از بهرهبرداران ،قدرت بازاری این تولیدکنندگان
افزایشیافته و بنابراین آنها قیمت محصول را باالتر از سطح قیمت بازار رقابت کامل تعیین میکنند و
درنتیجه به سود باالتری دست مییابند (پورعبادالهان کویچ .)185:1393 ،بر اساس تاثیرات مثبت متقابل
بین تحقیق و توسعه و سودآوری در دو محصول انبه و موز ،پیشنهاد میشود تا بهرهبرداران به منظور
افزایش سودآوری ،به دنبال استراتژیهای افزایش هزینههای تحقیق و توسعه باشند و بالعکس افزایش
تحقیق و توسعه موجب افزایش سودآوری میشود .با توجه به این که ساختار ،رفتار و عملکرد بازار
محصوالت گرمسیری انبه و موز با مشکالت عدیدهای از جمله عدم وجود دانش کافی در کلیهی مراحل
تولید و فروش و ...در روستاها مواجه است باید در زمینه تولید (کاشت ،داشت و برداشت) ،بازاررسانی،
بازاریابی و برندسازی این محصوالت در جهت ایجاد شبکه مبتنی بر زنجیره تامین این محصوالت در بین
روستاییان تحقیقات گستردهای صورت گیرد تا از تضییع حقوق روستاییان جلوگیری شود .یکی از
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راهکارها برای دستیابی به این مهم تشکیل تعاونیها یا اتحادیههای محلی در مناطق روستایی عمده تولید
محصوالت گرمسیری بوده تا با برگزاری کالسهای آموزشی و پژوهشی برای روستاییان با همکاری
کارشناسان جهاد کشاورزی تحول اساسی در نظام بازاررسانی محصوالت گرمسیری ایجاد شود.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای عبدالماجد سپاهیان در دانشگاه سیستان و بلوچستان،
زاهدان است.
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