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  چكيده
ها در تعيين قيمت اين ساختار بازار پسته در ايران، وجود مشكالتي چند در اين محصول موجب ايجاد قدرت انحصاري برخي شركت مطابق با بررسي

لـذا در مطالعـة   . گرددتلف جامعه مياجتماعي و ايجاد اثراتي در رفاه اقشار مخ اين مسئله موجب انحراف از بهينة. محصول در بازارهاي داخلي گشته است
، با هدف بررسي وجود يا عدم وجود انحصار در بازار پسته و سنجش اثـرات رفـاهي برقـراري يـا كـاهش چنـين       1389با استفاده از اطالعات سال حاضر 

ي آن حداكثرسازي خالص رفاه اجتمـاعي اسـت، مـورد اسـتفاده     مبناكنندگان پسته در ايران، مدل تعادل فضايي كه كنندگان و مصرفانحصاري بر عرضه
واقع با رقابت كامل فاصله داشته و ايجاد شرايط بازار رقابت كامـل موجـب افـزايش    مطابق با نتايج اين تحقيق، ساختار بازار پسته در ايران به. گرفت قرار

ر بـازار داخلـي   در مجموع تغييرات سـاختا . گرددكنندگان اين محصول ميدرصدي در رفاه عرضه 13/0كنندگان و كاهش تقريباً دو برابري در رفاه مصرف
كنندگان اين محصـول بـه دليـل صـادرات بخـش اعظـم پسـته بـه         گذارد ولي عرضهكنندگان داخلي اين محصول ميي بر مصرفتوجه قابلپسته اثرات 

اد بازار رقابت كامـل،  سازي شرايط الزم جهت ايجشود با مهيابا توجه به نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي. گيرندتر تحت تأثير قرار مي كشورهاي خارجي، كم
  .كنندگان داخلي محصول مذكور را نيز فرآهم آورداندازي بورس پسته، موجبات كاهش نوسان قيمت و در نتيجه حمايت از مصرفنظير راه
  
   اييساختار بازار، مدل تعادل فض، پسته، رفاه :هاي كليديواژه

  
  123مقدمه

موضوع اساسـي مـورد بحـث در اقتصـاد رفـاه مشـخص نمـودن        
در ايـن زمينـه   ). 10(باشـد  ي اجتماعي به لحاظ مقدار كاالها مي بهينه

 گـردد كـه مـا را از بهينـه    موجب ايجاد تعادلي مـي  4وجود قدرت بازار
سازد به طوري كه سطح توليـدات نسـبت بـه بـازار     اجتماعي خارج مي

تـري قـرار   كه مؤيد بهينه اجتماعي است، در سطح پايين 5رقابت كامل
لذا سـاختار بـازار   ). 4(گردد ها فراتر از بازار مذكور ميگيرد و قيمتمي

در يـك بـازار   . باشـد گيري قيمت ميهاي مهم در شكل يكي از فاكتور
قيمت توليد بر مبناي هزينه فرصت نهايي و قيمـت تقاضـا بـر    رقابتي 

امـا در يـك بـازار انحصـار     . گـردد اساس مطلوبيت نهايي تعيـين مـي  
، توليدكننده قادر است قيمت كـاالي خـود را بـاالتر از هزينـه     6فروش
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4- Market Power 
5-Perfect Competition Market 
6-Monopoly 

كننـده قـادر   مصرف 7فرصت نهايي تعيين كند و در بازار انحصار خريد
كـل  بـه طـور   ). 10(باشد از هزينه فرصت ميتر به تعيين قيمتي پايين

خريـد سـبب    ةفـروش و چـه در زمينـ    وجود قدرت بازار چه در زمينـة 
  ). 22(گردد كاهش منفعت و رفاه اجتماعي مي

نظر بر اين است كه بر بازار محصوالت كشـاورزي شـرايط    اصوالً
در واقع اكثر محصـوالت كشـاورزي بـه علـت     . باشدانحصار حاكم مي

هاي معدودي ي بودن و شرايط خاص نگهداري، توسط بنگاهشدن فاسد
اين رسند و بهكنندگان ميگردند و سپس به دست مصرفخريداري مي

در كشـور ايـران از   ). 13(شود ترتيب شرايط انحصار در بازار ايجاد مي
جمله محصوالت كشاورزي كه بررسي ساختار بازار و اثرات آن بر رفاه 

ايـران  . باشـد تلقي شـود، محصـول پسـته مـي     تواند مهماجتماعي مي
د و صــادرات پســته در جهــان دارا ي توليــاي در زمينــهجايگــاه ويــژه

درصد توليد اين  50ها بيش از با اينكه ايران در برخي از سال. باشد مي
هاي ، اما در سال)20(است محصول در جهان را به خود اختصاص داده

فته و موجب گشت تا كشور آمريكا اخير توليد پسته در ايران كاهش يا
بـيش از   1389در سـال  . جايگاه ايران را در اين زمينه تسـاحب نمايـد  

                                                            
7- Monopsony 
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هاي بعدي در توليـد  هزار تن پسته در ايران توليد شد كه در سال 200
ي توليد هر ساله از ميزان پسته. ايماين محصول با كاهش مواجه بوده
در داخل كشور مصرف  درصد آن 20شده در كشور، تنها چيزي حدود 

طـي سـاليان اخيـر    ). 21(شـود  و بقيه به كشورهاي متقاضي صادر مي
صادرات پسته بيش از يك ميليـارد دالر بـراي ايـران ارزآوري داشـته     

ايـران در صـدر جـدول     2011الزم به ذكر است تـا سـال   ). 18(است 
 ، بعد از2012صادركنندگان پسته در جهان قرار گرفته بود ولي از سال 

  ).21(ي دوم قرار گرفت آمريكا در رتبه
تـوان بـه   از جمله مشكالت موجـود در بـازار ايـن محصـول مـي     

ي زيـادي را بـه همـراه    ضد رفاهنوسانات قيمتي اشاره نمود كه اثرات 
حـدي  هاي گذشـته بـه  نوسانات قيمت پسته در سال). 12(داشته است 

ر قيمت پسـته  صورت ماهانه شاهد تغييرات چشمگير دبوده كه حتي به
هـاي حـداقل و   ، اخـتالف قيمـت  1386براي مثـال در سـال   . ايمبوده

ايـن  . درصدي در قيمت پسته بـوده اسـت   37حداكثر حاكي از نوسان 
 1391هاي بعد كمي كاهش يافته ولي ناگهان در سال نوسان در سال

كه قيمت اين محصـول  طوريدر قيمت پسته تغيير فراواني داشتيم، به
تومان در اواخر  30000تومان در فروردين به بيش از  15000از حدود 

چنـين نوسـانات    ةيكي از داليل عمد). 21(همان سال افزايش داشت 
 ةقيمتي، ساختار نامناسب بازار اين محصول و وجود عوامل تشديدكنند

اي نظيـر شـركت تعـاوني    در واقع وجود خريداران عمـده . باشدآن مي
شـمار  ة قيمـت پسـته بـه   كننـد كه تعيين رفسنجان ةتوليدكنندگان پست

آورده  فـراهم روند، موجبات انحصار خريد و فروش اين محصول را  مي
تـوان بـه   چنين انحصاري مـي  ةاز ميان عوامل تشديدكنند). 19(است 

هاي مذكور پس از اينكه در بازاريابي اين مسئله اشاره نمود كه شركت
روپـايي شكسـت   يـژه ا وبـه محصول پسـته در كشـورهاي خـارجي و    

كننـد زيـان خـود را از طريـق پيشـنهاد قيمـت       خورند، سـعي مـي   مي
). 2(دگان داخلـي جبـران نماينـد    كننـ ناعادالنه به باغداران و مصـرف 

شده اثـرات منفـي بـر متقاضـيان داخلـي       يينتعهاي طور حتم قميت به
ران مـذكور از ايـن شـرايط منتفـع     گذارد، درحالي كـه تـاج  جاي مي هب

حاضـر بـه منظـور بررسـي اثـرات       ةدر اين راستا در مطالعـ . گردند مي
كـه قابليـت    1ساختار بازار پسته بر رفاه اجتماعي، مدل تعـادل فضـايي  

هـاي  كننـدگان را در حالـت  كنندگان و مصـرف بررسي وضعيت عرضه
  . گيردباشد، مورد استفاده قرار ميمختلف قدرت بازار دارا مي

بازار در اين مطالعه شـاخص  شايان ذكر است جهت لحاظ ساختار 
در واقـع شـاخص مـذكور از    . مدنظر قرار گرفته است 2تغييرات حدسي

هايي نظير لرنر  ي انحصار در كنار شاخص گر درجه هاي نمايان شاخص
العمـل   ة عكـس دهنـد ايـن شـاخص نشـان   ). 16(باشد و هرفيندال مي

زار رقابـت  در با. باشدها در مقابل تغيير رفتار يك بنگاه خاص مي بنگاه
                                                            
1 - Spatial Equilibrium Model 
2 - Conjectural Variation 

كامل از آنجاكه رفتار هر بنگاه بر بازار اثرگذار نيست، لذا برآينـد رفتـار   
ولـي در  . ي رفتار آن بنگـاه خـاص باشـد   كنندهها بايد خنثيساير بنگاه

دليل اينكه بنگاهي جـز خـودش وجـود نـدارد،     حالت انحصار كامل به
در ). 9و  3(باشـد  العمل بازار مطابق با عمل بنگاه انحصارگر ميعكس

و  توضيحات بيشتري در مورد ايـن شـاخص  ها به قسمت مواد و روش
  .شوداز آن در مدل تعادل فضايي اشاره مي ي استفادهنحوه

كارگيري مدل تعادل فضايي جهت لحاظ ساختار بـازار  به ةدر زمين
و اثرات آن بر قيمت و رفاه، مطالعات گوناگوني در سطح جهان صورت 

به بررسي اثرات وجـود انحصـار در   ) 7(مثال هاركر براي . گرفته است
ي فروش محصـول و حتـي انحصـار در سيسـتم حمـل و نقـل       زمينه

نتايج وي حاكي از كاهش حجم مبادلـه و رفـاه اجتمـاعي در    . پرداخت
كـاواگوچي و  . شرايط انحصاري نسبت بـه رقابـت كامـل بـوده اسـت     

ل فضايي به بررسـي  اي با استفاده از مدل تعاددر مطالعه) 9(همكاران 
مقايسه نتـايج حاصـل از فـرض وجـود بـازار      . بازار شير ژاپن پرداختند

تحـت شـرايط رقابـت كامـل      ابت كامل و انحصار كامل نشـان داد رق
اي كمـي وجـود داشـته و    ها بيشتر و تجارت بين منطقهميزان محموله

هاي واقعـي بـوده اسـت، در    تر از قيمتهاي محاسبه شده پايينقيمت
هـا و حتـي   ي كه فرض شرايط انحصاري موجب كـاهش محمولـه  حال

  . اي شده استحذف كامل تجارت بين منطقه
با اسـتفاده از مـدل تعـادل    ) 3(اي ديگر چن و همكاران در مطالعه

هـاي طـرف معاملـه در بـازار     فضايي رقابـت نـاقص، وضـعيت كشـور    
تحقيـق  بـر مبنـاي نتـايج    . ي برنج را مورد بررسي قرار دادنـد الملل نيب

ي برنج نظير تايلند، ويتنـام و  ، ساختار بازار كشورهاي صادركنندهها آن
اتحاديه شوروي سابق، به رقابت ناقص فروش با درجـه بـاال و بـراي    

در مـورد كشـورهاي   . باشدتر نزديك ميكشور پاكستان به درجه پايين
وي ي برنج نظير ژاپن، فيليپين، اروپا، برزيل و اتحاديـه شـور  واردكننده

 ي درجه بااليي ازسابق، قدرت بازار در خريد اين محصول در محدوده
بـه ارزيـابي   ) 16(و همكـاران   اسـتايگرت . گيـرد مي قرار ناقص رقابت

متحـده   يـاالت اگـذاري فضـايي در مـورد ارقـام ذرت در     تفاوت قيمت
ي خود اثرات ساختار بازار هاي مطالعهدر يكي از بخش ها آن. پرداختند
گذاري اين محصـول مـورد بررسـي    تمركز بازار را بر قيمت يو درجه

) قـدرت بـازار بـاالتر   (ي تمركـز بـاالتر    قرار داده و دريافتند كه درجـه 
البتـه ايـن اثـر در منـاطق     . گـردد موجب تعيين قيمت باالتر ذرت مـي 

اي بـاالتر از منـاطق مركـزي    مختلف متفاوت بوده و در مناطق حاشيه
در ) 14( طـور مشـابه شـاي و همكـاران    بـه . باشدمورد نظر مي جامعة
ي تمركـز  گذاري پنبه نشان دادند ادغـام بازارهـا و درجـه   قيمت زمينة

  . گرددهاي باالتر در اين محصول ميباالتر موجب قيمت
ــه ــز  در مطالع ــانزالز و الك ــر گ ــازار  ) 6(اي ديگ ــاختار ب ــرات س اث

ز شـهرهاي  كنندگان يكـي ا زميني فرآوري شده را بر رفاه مصرف يبس
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هـا نشـان داد در صـورت     آن مطالعة. مورد بررسي قرار دادند 1آرژانتين
اين محصول، افزايش قيمـت حاصـل از    ةهاي توليدكننداتحاد شركت

 در مقابـل اگـر  . گرددكنندگان مياين بازار موجب كاهش رفاه مصرف
محصولي بـه صـورت جداگانـه     هاي تكتوليد اين محصول در شركت

-آيد و لذا موجب افزايش رفاه مصرفها پايين ميمتصورت گيرد، قي
در تحليل اثـرات  ) 1(آنانيا و اسكوپوال . گرددكنندگان اين محصول مي

هاي تجاري بر رفتار تاجران موز تحت فروض ساختار بازار بـه  سياست
-ها با افزايش قدرت بازار افزايش مياين نتيجه دست يافتند كه قيمت

ي خود موجب سودآوري كشـورهاي  ها به نوبهاين افزايش قيمت. يابد
هـا در گـروه   البتـه از آنجاكـه افـزايش قيمـت    . گـردد صادركننده مـي 

كشورهاي مختلف، متفاوت بوده است، لذا تجارت موز در بين منـاطق  
دستخوش تغييراتي شده كه موجب گشـته تجـارت در بـين برخـي از     

  .گروه كشورها كاهش و حتي حذف نيز گردد
هاي انحصاري موجب مطالعات بررسي شده، وجود بنگاهمطابق با 

كل، ايجـاد سـود   ة گردد كه تبعاتي نظير كاهش مبادلتعيين قيمتي مي
از طرفـي  . همـراه دارد كننده را بهبراي فروشنده و كاهش مازاد مصرف

. باشـد ها نيازمند شناسايي ساختار بازار مياجراي اثرگذار برخي سياست
ي وجـود  ز محصوالتي است كـه بحـث در مقولـه   در اين زمينه پسته ا

تواند در حل مشكالت مربوط بـه توليـد و   آمدهاي آن ميانحصار و پي
لذا هدف اين پژوهش شناسايي . بازاريابي اين محصول مؤثر واقع گردد

نوع ساختار بازار پسته و اثرات رفاهي حاصل از تغييـر ايـن سـاختار در    
  .باشدايران مي

  
  ها مواد و روش

پذيرنـد و  هـا قيمـت  بنگـاه  ،حت شرايط وجود بازار رقابت كامـل ت
در . آيـد دسـت مـي   هقيمت تعادلي نيز از طريق تقاطع عرضه و تقاضا ب

يف بودن تعر خوشهاي عرضه و تقاضا با فرض تقاطع منحني 1شكل 
توابع مذكور به اين معني كه عرضه شيب مثبت و تقاضا شـيب منفـي   

 *qو  *pمطـابق بـا ايـن شـكل،     . باشديداشته باشد، قابل مالحظه م
جز الزم به ذكر است به. باشدي قيمت و مقادير تعادلي مينشان دهنده

توان مقدار يزي رياضي نيز مير برنامهراه حل تقاطع، با استفاده از مدل 
در هر نوع بازار بـا توجـه بـه    . و در واقع قيمت تعادلي را محاسبه نمود

ا بـا هـدف حداكثرسـازي رفـاه اجتمـاعي      هشرايط حاكم بر آن، قيمت
كننـدگان و  شود كه اين رفاه نيز معادل مجموع مازاد مصرفتعيين مي

عبـارت اسـت از    CS(2(كننده مازاد مصرف). 8(باشد توليدكنندگان مي
كننده مايـل بـه پرداخـت    ناحيه محصور بين حداكثر قيمتي كه مصرف

ايـن تعريـف   . كنـد خت مـي باشد و قيمتي كه واقعا در بازار پرداآن مي
ــا رابطــه ــه 1ي مطــابق ب ــازاد . باشــدمــي 1در شــكل  Cي و ناحي م

                                                            
1 - Mar Del Plata 
2 - Consummer Surplus 

نيز معادل ناحيه محصـور بـين حـداقل قيمتـي كـه       PS(3(توليدكننده 
در بـازار   عمـالً توليدكننده تمايل به دريافـت آن را دارد و قيمتـي كـه    

مازاد توليدكننده تحت اين شرايط مبتني بـر  . باشدكند، ميدريافت مي
  .باشدمي 1در شكل  Bو برابر ناحيه  2رابطه 

CS =  )1        (                            

PS =  )2         (                               

  
  تعادل تحت شرايط بازار رقابت كامل - 1شكل 

Figure 1- Equilibrium in perfect competition market 
 

شرط اوليه  3 ةپر واضح است در بازار رقابت كامل با توجه به رابط
، هزينـه نهـايي   )p(جهت حداكثرسازي سود به صورت برابري قيمـت  

)MC ( و درآمد نهايي)MR (باشدمي.  
Max Π=p.q-c(q)  =0  P=MC=MR  )3 (                

هـا از درآمـدها   هزينه ةمنفعت يا رفاه اجتماعي در واقع از كسر كلي
هـاي درآمـد نهـايي و هزينـه     لذا با توجه به منحنـي . گرددحاصل مي
، 3(محاسبه نمـود   4 ةرا از رابط) SP(توان منفعت اجتماعي نهايي مي

 ).8و  7

SP    )4(                    
نيز معـادل   MCمعادل منحني تقاضا و  MRدر بازار رقابت كامل 

تـابع تقاضـا و    ةالزم به ذكر است بـا محاسـب  . باشدمنحني عرضه مي
كـه معـرف منحنـي تقاضـا و عرضـه       6و  5معكـوس، رابطـه    ةعرض
  . گرددباشند، حاصل مي مي

pd=a-bqd )5                 (                                                  

ps=c+dqs )6(                                                                                                   

كننـدگاني  هنگامي كه تعادل بازار در بين توليدكنندگان و مصـرف 
اند، آنگـاه تعـادل در   ع شدهمدنظر باشد كه در فواصل دوري از هم واق

گـردد و  ها با توجه به فاصله بازارها از يكديگر تعيين مـي  بين تمام آن
ها از درآمـد كـل   هاي حمل و نقل نيز به عنوان بخشي از هزينههزينه

براي اولـين بـار ايـن مسـئله را در     ) 17(تاكاياما و جاج . گرددكسر مي
يزي رياضي مورد تحليـل  ر امهبرنقالب مدل تعادل فضايي با استفاده از 

تعريـف شـده   )  d.7-a.7(قرار دادند كه مدل مذكور در قالـب روابـط   
                                                            
3 - Producer Surplus 
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  :است
Max NSP=∑ ∑

∑ ∑ , ,                                                         ( a.7 )

s.t 
qd

i ∑ ≤0                                                  ( b.7 ) 

qs
i+∑ ≤0                                                    ( c.7 ) 

qd
i,  q

s
i,   tij  ≥0                                                           ( .7 d) 

 
كننده  معرف مناطق عرضه j=1,2,…,lو  i=1,2,…,nدر روابط فوق 

 tijو  jبه  i ي هزينه حمل و نقل كاال از منطقه cijكننده، و تقاضا
تابع هدف همان منفعت . استj به i ي ها از منطقهميزان محموله

است كه با توجه به توضيحات پيشين تبيين  NSP(1(خالص اجتماعي 
گر آن است كه به هر منطقه به ترتيب نشان c.7و  b.7روابط . گرديد

ي ميزان تقاضايش كاال وارد گردد و از هر منطقه نيز حداقل به اندازه
  . اش كاال خارج گرددميزان عرضه ةحداكثر به انداز

ايران، با توجه بـه   يكارگيري مدل تعادل فضايي براي پستهدر به
شـود،  ايران صرف صادرات مـي  كه مقدار اعظمي از توليد پسته در اين

لذا در تـابع  . باشدلذا بخشي از درآمد كل شامل درآمد صادراتي نيز مي
هدف مدل تعادل فضايي پسته ايران ميزان درآمد صادراتي پسـته نيـز   

ايران در شرايط بازار رقابت  ةپست فضايي تعادل مدل. استلحاظ شده 
  .گرديد معرفي) f.8-a.8(معادالت  صورتبه كامل

Max 

∑ ∑ ∑ ∑ , ,

∑ ∑ , ,                                                               (8.a)  

  s.t 
- +∑ , 0                                          (8.b)  

+∑ , ∑ , 0                        (8.c) 

∑ ,  0                                      (8.d)  
∑ , j                                               (8.e)  

, , xf j,k, ti,j ≥0                                                                   (8.f)  

باشـد كـه شـامل    هاي صادرات پسته مـي معرف روشf  ،در اين روابط
Vf. باشـد اي، دريايي، هوايي و ريلي ميصادرات جاده

jk  ةدهنـد  نشـان 
به  jهاي مختلف از استان بازدهي هر كيلوگرم صادرات پسته به روش

k ،Sfكشور 
j هاي مختلف از استان ظرفيت صادرات پسته از روشj ، 

Xf
jk هاي مختلف از استان ميزان صادرات پسته از روشj   به كشـورk 

  . باشدميزان واردات پسته هر كشور از ايران مي mkام و 
هـاي مـدل تعـادل فضـايي، قابليـت      يژگـي الزم به ذكر است از و

در ايـن  . باشـد اي از قدرت بـازار مـي  بررسي تعادل قيمتي در هر درجه
                                                            
1 - Net Social Payoff 

مدل از شاخص تغييـرات  مطالعه جهت لحاظ كردن قدرت بازار در اين 
مينـه الزم اسـت در مـورد چگـونگي     در ايـن ز . گرديدحدسي استفاده 

ر توضيحاتي ارائه كارگيري اين شاخص جهت نشان دادن قدرت بازا به
  . گردد

با توجه به شرايط مدل تعادل فضايي، تقاضاي هر منطقه برابر بـا  
ي منظور مصرف به ناحيهمجموع كاالهايي است كه از ساير مناطق به

∑(گردد مورد نظر ارسال مي ,=qd
j (طريق مشابه مقدار و به

از آن ناحيه حمل عرضه در هر منطقه برابر مجموع كاالهايي است كه 
∑(شود مي , =qs

i .( در مدل تعادل فضايي طراحي شده براي
اي كه بـه هـر منطقـه وارد    ي ايران بايد توجه داشت ميزان پستهپسته
اش نيسـت و قسـمتي از آن مربـوط بـه     گردد برابر تقاضاي داخليمي

راي مثـال  ب( ∑+tij=tpijباشد، بعبارتي صادرات پسته مي
ي توليدشـده در اسـتان سـمنان بـه     منظور صـادرات دريـايي پسـته   به

كشوري نظير روسيه، ابتدا بايد پسته از اين استان بـه اسـتاني كـه راه    
ي حمل شـده  دريايي به كشور مذكور دارد، ارسال شود و لذا كل پسته

ي مصـرف اسـتان و صـادرات از آن اسـتان     دهندهبه يك استان نشان
لذا از آنجايي كه ميزان عرضه و تقاضا بر مبناي تجارت بين . )باشدمي

∑بـه  با توجه (گردد مناطق تعيين مي , =qd
j و∑ , 

=qs
i(درآمد نهايي بنگاه نيز بر اساس ميزان تجارت قابل تعيين است ، .

ة هـا در نتيجـ  العمل فـروش بنگـاه  توان به عكستحت اين شرايط مي
بـا  . ها، پي بـرد ي سطح فروش يا قيمترفتار يك بنگاه در زمينهتغيير 

ي درآمد كل، كه بر مبنـاي ميـزان تجـارت    اين توضيحات با محاسبه
در قالـب   كننـدگان را وان درآمد نهايي عرضهتباشد، ميبين مناطق مي

  .بيان نمود 9 ةرابط
TRi =∑ .  = ∑                 

MR= 
TR

 =(a b q ) - bj.tpij.(1+∑ ´ 
´ )  

=  pd
j – bj*tpij (1+rij)  )9(                                                  

بنگاه  ةها نسبت به تغيير عرضتغييرات حدسي ساير بنگاه rijكه در آن 
i دهد زماني كـه يـك بنگـاه رفتـار     اين شاخص نشان مي. باشدام مي

العملـي نشـان   چـه عكـس   مجموعاًها دهد ساير بنگاهخود را تغيير مي
بـوده و لـذا   ) -1(در بازار رقابت كامل اين شـاخص برابـر   . خواهند داد

  .گرددبرابري درآمد نهايي و قيمت حاصل مي 9 ةمطابق با رابط
، 2نش -رنودر صورت وجود انحصار چندگانه، مطابق با راه حل كو

برابـر   rijها اثري ندارد، كه هر بنگاه معتقد است رفتارش بر ساير بنگاه
. باشدمي bj.tpijگردد و اختالف قيمت و درآمد نهايي به اندازه صفر مي

اگر براي مثال بنگاه اول با بنگاه دوم متحد گردد آنگاه تفاوت قيمت و 
حـال اگـر تمـام    . خواهـد بـود   bj.(tp1j+ tp2j(درآمد نهايي به صورت 

ها با هم متحد گردند شرايط بازار انحصار كامل را ايجاد خواهنـد  بنگاه
                                                            
2 - Cournot Nash 
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كرد كه تحـت ايـن فـرض اخـتالف قيمـت و درآمـد نهـايي معـادل         
bj.∑ اي بـين  به طور كل بازارها در هر درجه). 9(باشد مي ,

قـرار   -1و  صـفر ن نيـز بـي   rijرقابت كامل و انحصار كامل قرار گيرند 
توان رفتـار بـازار را   بر مبناي پارامتر تغييرات حدسي مي. خواهد گرفت

ده اسـت  قابل مشاه 1هاي متفاوتي تقسيم نمود كه در جدول در گروه
توان شرايط متفاوت قـدرت بـازار را   بندي مي با توجه به اين طبقه). 3(

داد كـه در  بر متغيرهاي مورد نظر در اين تحقيق مـورد بررسـي قـرار    
  .قسمت نتايج به آن پرداخته شده است

  
  رابطه پارامتر تغييرات حدسي و ساختار بازار -1جدول 

Table 1- Relationship between conjectural variation and 
market structure 

  بازه پارامتر تغييرات حدسي
Conjectural variation 

magnitude 

  نوع ساختار بازار
Type of market structure 

-1≤ ri,j <-0.85  رقابت كامل 
(Perfect competition)

-0.85≤ ri,j <-0.5 
 درجه پايين رقابت ناقص
(Low-degree imperfect 

competition)

-0.5≤ ri,j <-0.1 
 درجه متوسط رقابت ناقص

(Middle-degree imperfect 
competition) 

ri,j ≥-0.1  
 درجه باالي رقابت ناقص
(High-degree imperfect 

competition) 
  )3(چن و همكاران : مأخذ

Source: Chen et al (3) 

در نهايت تابع هدف مدل تعادل فضايي پسته ايران در قالب رابطه 
اي با توجه به پارامتر تغييرات حدسي، قابليت بررسي در هـر درجـه   10

  ).9و  3(باشد از قدرت بازار در زمينه فروش اين محصول را دارا مي
Max NSP =∑ ∑
∑ ∑ v , , ∑ ∑ , ,  -
∑ ∑  1 , ,   )10 (                                

پسـته   ةكننـد هـاي عرضـه  اسـتان  ةدهندنشان iحاضر  در مطالعة
شامل كرمان، خراسان رضوي، يزد، سمنان، فارس، اصـفهان، تهـران،   

مبـين   jخراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، قزوين، قم و مركزي و 
  . باشدكنندگان پسته ميعنوان مصرفهاي كشور بهتمام استان

رفـاه   ةبا توجه به شرايط لحاظ شده در اين مطالعه، جهت محاسـب 
، 2و  1كنندگان پسـته، بـا اسـتفاده از روابـط     و عرضهكنندگان مصرف

اتخاذ گرديد كه جهت بررسي تغييرات رفاهي مورد  12و  11معادالت 
  .  استفاده قرار گرفت

CSj=   )11(                                        

PSi= ∑ . ∑ ∑ v .  )12    (  

اخـتالف قيمـت فـروش و     ةجا كه انحصار سـودي بـه انـداز    از آن
اقدام  13ي  توان با استفاده از رابطه كند، لذا ميعرضه ايجاد مي ةهزين

در واقـع ايـن رابطـه نشـان     ). 6و  1(ي اين سود نيز نمـود  به محاسبه
گيـرد،  در هر استان صورت مي اي كهدهد با توجه به ميزان عرضه مي

  .كندانحصارگر چقدر سود كسب مي
Mi=∑  , . ,  )13  (                          

رف ســـود حاصـــل از انحصـــار بـــراي معـــ Miي فـــوق در رابطـــه
  .باشدكنندگان مي عرضه

مربوط به الزم به ذكر است اطالعات مورد استفاده در اين مطالعه 
Vf. باشدمي 1389سال 

jk  ي بـازدهي هـر كيلـوگرم    دهنـده نشـان كه
باشد، ام مي kبه كشور  jهاي مختلف از استان صادرات پسته به روش

هـاي مختلـف بـر    ها بـه كشـور  با استفاده از بازدهي صادرات از استان
ي ارزش و مقـدار  مبناي آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران در زمينه

Sf. پسته محاسبه گرديدصادرات 
j  كه مربوط به ظرفيت صادرات پسته

باشد نيز با توجه بـه  ام مي kبه كشور  jهاي مختلف از استان از روش
هـاي  حداكثر مقدار صادرات پسته از هر استان از طرق مختلف در سال
 mk. اخير از آمارنامه گمرك جمهوري اسالمي ايران تلخـيص گرديـد  
باشـد،  نيز كه معرف حداكثر ميزان واردات پسته هر كشور از ايران مـي 

هـاي اخيـر   اسـالمي ايـران در سـال   مبتني بر آمار گمـرگ جمهـوري   
  .باشد مي

 هـا، حمل پسته در مسافت بين استانبا ضرب هزينه هر كيلوگرم  
Ci,j  هزينه حمل و نقل يك كيلو گرم پسته از استانi    ام بـه اسـتانj 

الزم به ذكر است هزينه و مسافت مذكور از سـازمان  . رد گرديدام، برآو
اطالعـات مربـوط بـه قيمـت     . آوري گرديـد اي جمعحمل و نقل جاده
، بـر  1389كننده و مقـدار مصـرف پسـته در سـال     تقاضاكننده، عرضه

مبناي اطالعات مركز آمار ايران بـرآورد گشـته و مقـدار توليـد نيـز از      
شايان ذكـر اسـت وجـود    . رزي اتخاذ گرديدآمارنامه وزارت جهاد كشاو
شيب و عـرض از مبـدأ عرضـه و تقاضـاي      ةاين مقادير جهت محاسب

پارامترهاي مورد نياز اين  ةنهايتاً پس از محاسب. باشدپسته ضروري مي
تحقيق، نتايج با استفاده از روابط معرفي شده، با اسـتفاده از نـرم افـزار    

GAMS برآورد گرديد.  
  

  نتايج و بحث
اه منظـور بررسـي اثـرات سـاختار بـازار بـر رفـ       در اين مطالعه بـه 

كنندگان، ابتدا با حل مدل تعـادل فضـايي در   كنندگان و عرضه مصرف
شرايط بازار انحصار كامل، با استفاده از مقادير عرضه، تقاضا و قيمـت  

و  11كـارگيري رابطـه   حاصل از حل مدل مذكور و با به ةپيشنهاد شد
كننـدگان در هـر   كننـدگان و عرضـه  اسبه رفاه مصرفاقدام به مح  12

 . استان گرديد
 نتايج مدل تعـادل فضـايي انحصـار   كه  بعد با فرض اين ةدر مرحل
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 1389باشـد كـه بـا شـرايط موجـود در سـال        اوليه كامل حالت بهينة
خواني فراواني دارد، با تبديل تابع هدف مدل تعادل فضايي انحصار  هم

بـه  ) 1پـارامتر تغييـرات حدسـي منـدرج در جـدول      با توجه به (كامل 
درجات انحصار ناقص و رقابت كامل، مجددا مقـادير متغيرهـا بـرآورد    

نتـايج  . شده و با نتايج مدل تعادل فضايي انحصار كامل مقايسه گشت
و سـاير نتـايج در قالـب     1مربوط به رقابت و انحصار كامل در جـدول  

در تحليلـي   1ذكر است در جدول الزم به . تشريح گرديد 4و  3نمودار 
عكس توضيح فوق، فرض شده كه اگر شرايط موجود حاكم بر فروش 
پسته، رقابت كامل باشد، آنگاه با تغيير آن بـه انحصـار كامـل، اثـرات     

  .رفاهي چقدر خواهد بود
ي فـروش موجـب ايجـاد    پر واضح است وجود انحصـار در زمينـه  
و قيمـت بفـروش رفتـه     سودي به ميزان اختالف هزينه نهايي عرضه

در اين زمينه از بين رفتن قدرت انحصـاري و ايجـاد شـرايط    . گرددمي
گردد فروشنده سود مذكور را از دست داده بازار رقابت كامل موجب مي

بر مبناي اين انتظار مطابق . گرددكه اين مقدار عايد تقاضاكنندگان مي
ي ايـران  پسـته گردد نزديك شدن شرايط بازار مشاهده مي 2با جدول 

كننـدگان ايـن   به سمت رقابت كامـل موجـب افـزايش رفـاه مصـرف     
در واقع به هنگام كاهش قدرت انحصاري . گرددمحصول در ايران مي

گرديم و ايـن مسـئله موجـب    كننده مواجه ميبا كاهش قيمت مصرف
. گـردد كننـدگان مـي  افزايش مصرف و در نهايت افزايش رفاه مصـرف 

تحقيـق، ايجـاد شـرايط بـازار رقابـت كامـل در       مطابق با نتـايج ايـن   
يبـــاً دو برابـــري در رفـــاه تقرمحصـــول پســـته موجـــب افـــزايش 

گردد كه البته باكشـش بـودن تقاضـاي پسـته در     كنندگان مي مصرف
  . ايران نيز نقش بسزايي در اين تغيير دارد

هـاي گونـاگون   كننـدگان در اسـتان  بررسي تغييرات منافع مصرف
هـاي گلسـتان، همـدان، اردبيـل، چهارمحـال و      دهد اسـتان نشان مي

جنـوبي بـا بيشـترين درصـد     بختياري، كردستان، مركـزي و خراسـان  
ترين نسـبت تغييـرات    كه كمگردند، در حاليتغييرات رفاهي مواجه مي

هاي كرمان، يزد، هرمزگان و سيستان و بلوچسـتان مشـاهده   در استان
كننـدگان در  مصـرف رات رفـاهي  تـرين تغييـ   در واقـع بـيش  . گرددمي

پسته بـوده و توليـدي در    ةكنندهايي ايجاد شده كه اكثراً مصرف استان
در مقابل كمترين تغييرات رفـاهي مربـوط بـه    . گيردها صورت نمي آن

جاكـه در ايـن    از آن. باشـد پسـته مـي   ةكننـد عرضـه  ةهاي عمداستان
تـري بـه فروشـندگان پسـته     كنندگان دسترسي آسانها مصرف استان

كننـده اثـر   كننـده و مصـرف  ي عرضـه رند، لذا شرايط بازار و فاصـله دا
به طور كل در صورت وجـود شـرايط بـازار    . گذاردها مي تري بر آن كم

درصـد افـزايش    96كنندگان داخلـي حـدود   رقابت كامل، رفاه مصرف
  . يابدمي

شود با نزديك شدن نيز مالحظه مي 1كه در جدول  گونه هماناما 
 2يبـاً  تقرحال كه بـا افـزايش    يندرعبه سمت رقابت كامل، رفتار بازار 

گــرديم، رفــاه داخلــي مواجــه مــيكننــدگان برابــري در رفــاه مصــرف

ايـن  . يابدكاهش مي) درصد 13/0(كنندگان تنها درصد ناچيزي  عرضه
تواند ناشي از سهم پايين مصرف داخلي از توليد كـل پسـته   مسئله مي

ي ايـران را  اعظمي از فروش پسـته چراكه صادرات پسته بخش . باشد
درصـد از   20تنهـا چيـزي حـدود     شـود و مصـرف داخلـي   شامل مـي 

در واقع اين سـهم پـايين   . دهدي پسته را به خود اختصاص مي عرضه
مطابق بـا  . شودكنندگان پسته ميتر بر رفاه عرضه موجب اثرگذاري كم

كامل، مصرف كه با ايجاد شرايط رقابت  هاي انجام گرفته با اينبررسي
يابد امـا توليـد كـل پسـته تغييـر      گيري افزايش مي پسته به طور چشم

توان به كـاهش  بنابراين تحت اين شرايط مي. محسوسي نداشته است
منظور تأمين افزايش سهم صادرات پسته و انتقال آن به بازار داخلي به

همين مسـئله موجـب تغييـرات نـاچيز در     . تقاضاي ايجاد شده، پي برد
  .گرددكنندگان پسته ميه عرضهرفا

جا كه در اين مطالعه انحصار فروش بـازار داخلـي    از طرفي از آن 
) زابرون(پسته مدنظر بوده و درآمد نهايي هر واحد صادرات پسته ثابت 

عبارتي تابع تقاضايي براي كشورهاي واردكننده در نظر گرفته شد يا به
در فروش خارجي پسته دور  مطرح نگرديد، لذا لحاظ اثرات قدرت بازار

ايران در بازارهاي  ةجا كه قيمت فروش پست از آن. از امكان بوده است
تـوان ادعـا كـرد كـه     گردد، مـي تر از بازار داخلي تعيين مي خارجي كم

ميزان عرضـه،   با محاسبة .دست آمده منطبق بر واقعيت است هنتيجه ب
و انحصار كامل كه  تقاضا و صادرات پسته در شرايط بازار رقابت كامل

آن  ةي حل مدل تعادل فضايي، حاصل گشته است و مقايسـ در نتيجه
يـز قابـل مشـاهده    ن 2، كـه در شـكل   1389با شرايط موجود در سال 

توان به نزديك بودن مقدار صـادرات و مصـرف پيشـنهاد    باشد، مي مي
-شده در مدل تعادل فضايي انحصار فروش پسته و شرايط موجود پـي 

توانـد  اقع اين نتيجه حاكي از وجود انحصار پسته در ايران ميدر و. برد
عبارتي به طور كل ساختار بازار پسته در ايران از رقابت كامـل  به. باشد

  . تر استفاصله داشته و به شرايط انحصار نزديك
ي ذكر شده در روش پژوهش در مورد شـاخص  بند طبقهمطابق با 

ازار بر رفاه كل توليدكننـدگان و  تغييرات حدسي، ميزان اثرات ساختار ب
. قابـل مشـاهده اسـت    4و  3كنندگان پسـته در قالـب شـكل    مصرف

ميانگين تغييرات ايجاد شده در هر گـروه از   ةتغييرات رفاهي با محاسب
طور متوسط وجـود شـرايط رقابـت كامـل     دهد بهقدرت بازار نشان مي

 11/01كنندگان و كـاهش  درصدي در رفاه مصرف 80موجب افزايش 
   .گرددكنندگان ميدرصدي در رفاه عرضه

  

                                                            
درصد در اين قسمت متوسط اثر را زمـاني كـه شـاخص     11/0درصد و  80رقم - 1

ri,j در واقع نتايج در مقـادير  . دهدباشد، نشان مي -85/0و  -1ي در محدودهri,j 
 11/0درصـد و   80محاسبه و متوسط اين سه حالت برابـر   -85/0و  -9/0، -1برابر 

هاي بعدي نيز متوسط تغييـرات  الزم به ذكر است براي حالت. درصد محاسبه گشت
  .همين صورت برآورد گرديدبه
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  )درصد: واحد تغييرات –ميليارد ريال  10: واحد(كنندگان پسته طي تغيير ساختار بازار كنندگان و عرضهتغييرات رفاه مصرف -2جدول 

Table 2- Changes in the welfare of pistachios consumers and suppliers with the changing market structure (unit: 10 billion 
Rails- unit of changing: percent)   

  كل رفاه
 (Total Welfare) 

  كنندگانعرضه رفاه
Suppliers Welfare)(  

  كنندگانمصرف رفاه
(Consumers Welfare)  

 

  تغييرات
changes

  كامل رقابت
Perfect 

competition

 كامل انحصار
Monopoly 

  تغييرات
changes 

  كامل رقابت
Perfect 

competition 

 كامل انحصار
monopoly

  تغييرات
changes  

  كامل رقابت
Perfect 

competition

 كامل انحصار
monopoly 

  استان
province  

118.94 5.85 2.67    118.94 5.85 2.67 
  اردبيل

(Ardebil) 

0.07 1683.06 1681.93 -0.68 1658.66 1670.06 105.61 24.4 11.87 
  اصفهان

(Esfahan) 

105.87 8.21 3.99    105.87 8.21 3.99 
  ايالم

(Ilam)  

89.3 9.26 4.89    89.3 9.26 4.89 
  شرقينآذربايجا

(East 
Azarbayejan) 

107.92 16.82 8.09    107.92 16.82 8.09 
  غربيآذربايجان

(West 
Azarbayejan) 

101.54 4.72 2.34    101.54 4.72 2.34 
  بوشهر

(Bushehr) 

0.24 1560.61 1556.85 -0.8 1529.38 1541.68 105.78 31.23 15.18 
  تهران

(Tehran) 

117.49 4.66 2.14    117.49 4.66 2.14 
  بختياري و چهارمحال

(Chaharmahal and 
Bakhtiyari) 

-0.05 947.45 947.94 -0.16 945.51 947.03 114.18 1.94 0.91 
  جنوبي ناخراس

(South Khorasan)

-0.12 9163.87 9175.11 -0.19 9151.97 9169.02 95.55 11.9 6.09 
  رضوي خراسان

(Razavi Khorasan)

96.95 3.24 1.64    96.95 3.24 1.64 
  شمالي خراسان

)North Khorasan( 
98.33 12.99 6.55    98.33 12.99 6.55 

  خوزستان
(Khuzestan) 

93.62 3.37 1.74    93.62 3.37 1.74 
  زنجان

(Zanjan)  
-0.06 6997.48 7001.54 -0.09 6993.22 6999.37 96.59 4.26 2.17 

  سمنان
(Semnan) 

0.04 1433.07 1432.46 -0.13 1427.05 1428.94 71.4 6.02 3.51 
  وبلوچستانسيستان

(Sistan and 
Baluchestan) 

0.07 4230.37 4227.37 -0.08 4216.29 4219.64 81.94 14.08 7.74 
  فارس

(Fars) 

0.08 1561.92 1560.73 -0.46 1545.9 1553.02 107.71 16.02 7.71 
  قزوين

(Qazvin) 

0.16 996.76 995.19 -0.06 992.42 993.06 103.74 4.34 2.13 
  قم

(Qom) 
  نتايج تحقيق: مأخذ

Source: The research results 
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 51     ...نندگان 

ها تنهـا  ي استان
رجي پسـته نيـز    

 3كه در جـدول  
اي كـه  ي مبادلـه 

  .ت
باشد، د صفر مي

وش برابر قيمت 
كننده  ت مصرف

كننـده متفـاوت   
داكثر و فراتـر از  
جـاد سـود بـراي     

انحصـار  شـرايط  
ــزد، تان   ــاي ي ه

 فروش پسته در 
خـتالف قيمـت      

از طرفـي  . سـت  
راي هـر اسـتان    

هـاي  ي اسـتان    
از آنجاكـه ايـن    

خـود اختصـاص    
كننـده و  رضـه ع    

اي نظير يدكننده
ي كشـور  پسـته  

تعـادل فضـايي،        
گردد و مطابق ي

هـا   ايـن اسـتان  
تـري بـراي   يين 

 . ته است

توليد و بازاريابي 
ول را در اختيـار   
سـهيم شـدن در      
 كه شرايط بازار 

ي فـروش  مينـه    
ترين حاشـيه را  
صـادراتي بـوده و     
فـروش در بـازار     
 داخلـي و رفـاه      

كنندگان و تقاضاكن

د دقت نمود برخي
ي خـار فروشـنده  

سود ايجاد شده ك
يشـده در نتيجـه   

، لحاظ شده است
ت كامل اين سود
فضايي، قيمت فرو

عبارتي قيمت هب(شد 
كز قيمـت عرضـه  
 تفاوت قيمت حد
سئله موجـب ايجـ

در ش 3 با جدول 
ــت ــامل اس ــته ش
ن سود حاصل از

ود بـه هـم بـه اخ
فروش وابسـته اس
ز فروش پسته بـر

ـانگين سـود بـراي
.ل گشـته اسـت   

خلي پسته را بـه خ
خـتالف قيمـت ع

هاي توليرد استان
اي در توليـد پـده  

ايج حـل مـدل ت
 سود اجتماعي مي

تري براي لي كم
پـاي ة ايجاد حاشي
ها گشت اين استان

ت ةتعددي در زمين
 بازار اين محصـو
دالنـه، موجـب س

هنگامي. ل گردند
جـاد قـدرت در زم
ه و فروشنده باال
صـولي عمـدتاً ص

تـر از قيمـت ف ـم  
سـته، بـر فـروش

يران بر رفاه عرضه

در اين زمينه بايد 
حـال يندرعضي 

ر بررسي ميزان س
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 .گـذارد جاي مـي گير اثر منفي به مكنندگان داخلي به طور چش مصرف

ي بازار پسته در ايران و نتايج حاصل از نظر به شواهد موجود در زمينه
اين تحقيق، ساختار حاكم بر بازار اين محصول از رقابت كامل فاصـله  

وجـود چنـين   . گيـرد ي انحصار كامـل جـاي مـي   داشته و در محدوده
اجتمـاعي كـه در    ةشرايطي موجب گشته رفاه اجتمـاعي كـل از بهينـ   

در ايـن زمينـه   . تـر گـردد   د، كـم گـرد شرايط رقابت كامـل ايجـاد مـي   
در مقايسه با رفـاه  ) درصد 49(تري  كنندگان پسته با زيان بيش مصرف

يكـي از داليـل   . گردند، مواجه مي)درصد 13/0(اكتسابي فروشندگان 
 تـر  ايران و پـايين  ةتواند سهم باالي تجارت خارجي پستاين نتيجه مي

همـين مسـئله نيـز سـبب     . باشـد ان بودن قيمت صادراتي پسته در اير
كننـدگان ايـن   گردد با ايجـاد شـرايط بـازار رقابـت كامـل، عرضـه       مي

كنندگان افـزايش  كه براي مصرف يدرحالتري ببينند  محصول زيان كم
 .شوددرصدي حاصل مي 96رفاه 

  
  پسته ةكنندهاي عرضهد شده براي انحصارگر با توجه به استانسود ايجا -3جدول 

Table 3- Profits for the monopolist according to the pistachios supplier provinces 

 داخلي بازار در فروش سهم

  )درصد(
The sale share in the 

domestic market 
(percent) 

  واحد هر فروش سود متوسط
  )كيلوگرم بر ريال( 

Average profit per unit sold 
(rails per kilogram) 

 بدليل شده كسب سود مجموع

  )ميليارد ريال 10( انحصار
Total profits because of the 

monopoly (10 billion rails) 

  استان
province 

8.93 64815.54 17.52 
  اصفهان

(Esfahan) 

10.53 67052.97 21.35 
  تهران

(Tehran) 

1.01 73318.07 2.25 
  جنوبيخراسان

(South Khorasan) 
15.99 62853.02 30.41 

  رضويخراسان

(Razavi Khorasan) 

6.73 60856.13 12.38 
  سمنان

(Semnan) 

3.01 52221.76 4.76 
  بلوچستان و سيستان

(Sistan and 
Baluchestan) 

6.44 55237.8 10.75 
  فارس

(Fars) 
5.68 67998.85 11.68 

  قزوين
(Qazvin) 

1.61 64858.28 3.17 
  قم

(Qom) 

6.56 39163.32 7.77 
  كرمان

(Kerman) 

13.19 64204.27 25.63 
  مركزي

(Markazi) 

17.5 64645.26 34.23 
  يزد

(Yazd) 

97.19١ 61435.44 181.9 
  متوسط -كل

Total- average  
  نتايج تحقيق: مأخذ

Source: The research results 
 
 

                                                            
ذكـر شـده در روش    ةكننـد هاي عرضـه هايي به غير از استاندليل اينكه محصول پسته به مقدار ناچيزي در استاندر مورد مجموع سهم فروش پسته الزم به ذكر است كه به - 1

  .اختصاص يافته است) شمالينظير هرمزگان و خراسان(هاي مذكور باشد، به استاندرصد مي 3سهم فروش كه كمتر از  ةماند گردد، لذا باقيپژوهش، نيز توليد و عرضه مي
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هـايي نظيـر   كننـدگان پسـته در اسـتان   الزم به ذكر است مصرف

آن  ةاز داليل عمد. ترين اثرات رفاهي مواجه گشتند كرمان و يزد با كم
رو گشـتن  دليـل روبـه   ها بـه  لت خريد پسته در اين استانتواند سهومي

سـوي ديگـر مطـابق بـا     از . هـا باشـد  خريدار و فروشنده در اين استان
كـل حاصـل از فـروش پسـته در بازارهـاي داخلـي،        ةحاشي ةةمحاسب
رضوي و مركـزي بـاالترين سـود را بـه خـود      هاي يزد، خراساناستان

توانـد بيـانگر بـاالتر بـودن     اختصاص دادند كه البته ايـن نتيجـه نمـي   
هـا در  اختالف هزينه نهايي و ميانگين قيمت فروش براي ايـن اسـتان  

هاي مختلف باشد، بلكه به سهم فروش در بازار داخلي نيز مـرتبط  بازار
  . باشدمي

همواره شناسايي ساختار حـاكم بـر بـازار محصـوالت كشـاورزي،      
حمايت  ةهاي مناسب در زمينگذاريبعنوان ابزاري جهت اتخاذ سياست

كنندگان اين نوع محصـوالت، مـورد توجـه    از توليدكنندگان و مصرف

از آنجاكه اثرات رفاهي حاصل شده از ساختار حـاكم  . قرار گرفته است
گذاري پسته كـه توسـط   نوع قيمت ةايران عمدتاً در نتيج ةبر بازار پست

كـه خـود   (رفسـنجان   ةفروشندگاني عمده نظير شـركت تعـاوني پسـت   
گردد، حاصل شـده  تعيين مي) باشندبعنوان خريدار پسته از باغدران مي
ــين رفــتن انح  ــين شــركتصــار اســت، جهــت از ب هــايي، اتخــاذ چن

در . رسـد هاي مربوط در اين زمينه امري ضروري به نظـر مـي   سياست
هـاي مـؤثر در تغييـر سـاختار بـازار ايـن       اين زمينه از جملـه سياسـت  

ود تحقيقـات  البتـه بـا وجـ   . باشدتواند ايجاد بورس پسته محصول، مي
گيـر  تأسيس بورس پسته، هنوز هـم فعاليـت فرا  انجام گرفته در زمينة 

چنـين ايجـاد شـرايط الزم بـراي ورود      هـم . اين بازار آغاز نشده اسـت 
هاي جديد به بازار مبادالت پسته نيز شرايط كاهش انحصار پسته بنگاه
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